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Άκης Παλαιολόγος
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των μικροεπαγγελματιών στον ελληνικό κινηματογράφο (1950–2018) 
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Αγγελίνα Α. Αποστόλου

3.  Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων ☞ 131  
στην ελληνική λογοτεχνία από τον 19ο στον 21ο αιώνα 
Κατερίνα Πάπαρη 
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1.  Από το καπνοπωλείο στο καπνεργοστάσιο. Επιχειρηματικότητα, ☞ 144  
οικονομία και κουλτούρα στον κλάδο του καπνού στην Ελλάδα  
στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα μέσα από το παράδειγμα  
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2.  Oι επαγγελματοβιοτέχνες απέναντι στις κρίσεις του 1929–30  ☞ 153 
και του 1972–74 
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3.  Το εμπόριο ελαιολάδου στην κατεχόμενη Ελλάδα, 1941–44 ☞ 164 
Βασίλης Μανουσάκης
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Η ιστορία των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων 
έχει αποτελέσει τον τελευταίο χρόνο αντικείμε-
νο ποικίλων δράσεων-εκδηλώσεων της ΓΣΕΒΕΕ. 

Ντοκιμαντέρ, προβολές, εκθέσεις, έρευνες, συνέδρια, 
βιβλία έχουν δημιουργηθεί, παραχθεί, προβληθεί με 
στόχο να προσεγγιστούν άγνωστα εν πολλοίς έως σήμε-
ρα θέματα που αφορούν τον ευρύ χώρο των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών και εμπόρων. Αφορμή για τα παραπάνω 
υπήρξε η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση της 
ΓΣΕΒΕΕ και η συνακόλουθη απόφαση της συνομοσπον-
δίας να εορτάσει με πολλαπλές δράσεις το γεγονός. Στο 
πλαίσιο αυτό εγκαινίασε και μια σειρά ερευνών και βι-
βλίων που ασχολούνται με την ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ, στην 
οποία εντάσσεται και ο ανά χείρας συλλογικός τόμος. 
Το βιβλίο του Κώστα Κατσούδα, με τη συμβολή του Κώ-
στα Κορόζη (2019), Η ΓΣΕΒΕΕ τον 20ό αιώνα, ασχολήθηκε 
με την ιστορία του συνδικαλισμού των επαγγελματοβι-
οτεχνών και εμπόρων, ξεκινώντας από την εποχή του 
Βυζαντίου και τις συντεχνίες για να επικεντρωθεί στη 
ΓΣΕΒΕΕ και τον 20ό αι. αναδεικνύοντας ποικίλες πτυχές 
σε μια χρονολογική ακολουθία. Το βιβλίο-λεύκωμα του 
Νίκου Ποταμιάνου (2019), 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ, 1919–2019, 
ακολουθεί μια θεματική αναζήτηση, παρουσιάζοντάς 
μας αρχικά τα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις και στη 
συνέχεια τη σταδιακή οργάνωση και δόμηση του συν-
δικαλισμού, τα ζητήματα των επαγγελματοβιοτεχνών 
και τέλος, την ενσωμάτωση της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ 
στην ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι, προβάλλοντάς 
μας πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Το βιβλίο του Κώστα 
Παλούκη (2020) επικεντρώνεται στον 21ο αι. και στην 
εξέλιξη του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού της ΓΣΕΒΕΕ την 
εποχή της ακμής (1997–2010) και την εποχή της κρίσης 
(2010–2015), ενώ, τέλος, ο ανά χείρας τόμος επιχειρεί 
να αναδείξει ζητήματα που άπτονται των ταυτοτικών 
αναζητήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών, των ανά τις 
δεκαετίες διεκδικήσεων και αιτημάτων τους, καθώς και 
των αναπαραστάσεών τους στην τέχνη και τον πολιτι-
σμό, καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 1919–2019. 

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του ερευνητι-
κού-εκδοτικού εγχειρήματος της ΓΣΕΒΕΕ, θα πρέπει να 
λάβει υπόψη του ότι η ενασχόληση των ιστορικών με 
τη θεματική «επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι» ήταν 
έως σήμερα αποσπασματική. Με εξαίρεση νεότερους 
ερευνητές όπως ο Κώστας Κατσούδας (2013, 2018) και 
ο Νίκος Ποταμιάνος (2012, 2013, 2015, 2017, 2018), οι 
ιστορικοί δεν είχαν προσεγγίσει με σαφήνεια και συστη-

ματικότητα τον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών και 
εμπόρων, και μόνο μέσα από ειδικές μελέτες ή γενικά 
έργα αναφοράς μπορούσε κανείς να προσπαθήσει να 
σχηματίσει μια εικόνα. Έτσι, θα έπρεπε κανείς να ανα-
τρέξει σε συγκεκριμένα άρθρα ή βιβλία για να συλλέ-
ξει πληροφορίες που άπτονται μεν της γενικότερης 
θεματικής, αλλά περιορίζονται χρονολογικά και ειδικά. 
Αν κάποιος, για παράδειγμα, ήθελε να βρει στοιχεία για 
τον συνδικαλισμό των επαγγελματικών σωματείων, θα 
μπορούσε να ανατρέξει σε γενικές μελέτες όπως π.χ., 
του Χ.Γ. Γκούτου, Ο συνδικαλισμός στο ελληνικό κράτος 
1834–1914. Επίσημο και ζωντανό συνδικαλιστικό δίκαιο – 
Συνδικαλιστική κίνηση, Αθήνα: Εκδόσεις «ΕΕΕ Δελτίον 
Εργατικής Νομοθεσίας», 1988, αλλά και πάλι θα έπρεπε 
να ψάξει αλλού για να βρει στοιχεία για τον συνδικαλι-
σμό από το 1914 και μετά. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση 
του άρθρου του Στ. Μουδόπουλου, «Ο Νόμος 281/1914 
για τα επαγγελματικά σωματεία και η επίδρασή του 
στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος», στο Μαυ-
ρογορδάτος και Χατζηιωσήφ, ό.π., σ. 225–253, το οποίο 
ναι μεν εξετάζει και τα επαγγελματικά σωματεία και τον 
συνδικαλισμό, αλλά σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν 
κανείς έψαχνε για βιβλία σχετικά με τις επαγγελματικές 
οργανώσεις στη σύγχρονη Ελλάδα, θα αναζητούσε το 
βιβλίο του Γ. Θ. Μαυρογορδάτου, Μεταξύ Πιτυοκάμπτη 
και Προκρούστη: Οι επαγγελματικές οργανώσεις στη σημε-
ρινή Ελλάδα, Αθήνα: Οδυσσέας, 1998, όμως θα έπρεπε 
να κοιτάξει αλλού για το παρελθόν των επαγγελματικών 
οργανώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο και για ποικίλα θέματα θα 
μπορούσε κανείς να βρει στοιχεία σε έργα αναφοράς 
όπως του Hering (2004), του Λιάκου (1993), του Βούλ-
γαρη (2008), του Καζάκου (2001) ή του Τσουκαλά (1981), 
για να δώσουμε ορισμένα μόνο παραδείγματα, όμως 
και πάλι θα ήταν περιορισμένος σε πολύ συγκεκριμένες 
αναζητήσεις.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι εκδόσεις των 
διαφόρων επαγγελματικών επιμελητηρίων, οι οποίες 
φρόντισαν μεν να καλύψουν έναν μέρος του κενού, 
αλλά λογικά περιορίζονταν στα δικά τους ειδικά θέματα. 
Έτσι, αξίζει να σημειωθούν οι μελέτες που αφορούσαν 
τα ίδια τα επιμελητήρια και την ιστορία τους, όπως το Τ. 
Λίτινας (επιμ.) (1995), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, 70 
χρόνια δράσης και προσφοράς, Αθήνα, το Αγγελοπούλου 
Α. & Μπενέκη Ε. (2001), Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών. 1940–2000, Αθήνα: Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών, το Χεκίμογλου Ε. (2005), Επαγγελματικό Επι-

Εισαγωγή
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μελητήριο Θεσσαλονίκης. 80 χρόνια 1925–2005, Θεσσαλο-
νίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Τζένη Λιαλιούτη, 
Κώστας Ελευθερίου και Κώστας Λοΐζος (1998), Η ιστορία 
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς. Μια πρώτη ανάγνωση, 
Αθήνα, αλλά αντίστοιχα και μελέτες που αφορούσαν 
γενικότερα ζητήματα, όπως π.χ. το Αλέξανδρος Δά-
γκας (1998), Συμβολή στην έρευνα για την οικονομική και 
κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: οικονομική δομή και 
κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας 1912–1940, Θεσσα-
λονίκη: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το 
(1998) Θεσσαλονίκη: Επαγγέλματα, παραγωγή-εμπόριο, 
κοινωνική ζωή, 18ος–20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη: ΕΕΘ, 
ή παλαιότερα το Δ. Α. Ζώτος (1925), Η οργάνωσις της 
επαγγελματικής και βιοτεχνικής τάξεως εν Ελλάδι, Έκδο-
σις Επαγγελματικού Τμήματος Επιμελητηρίου Πειραιώς: 
Πειραιάς.

Σπάνια οι ιστορικοί ασχολήθηκαν μεμονωμένα με 
τα θέματα των συλλόγων και των επιμελητηρίων με 
ξεχωριστές εκδόσεις, όπως της Χατζηιωάννου Μ.-Χρ. 
& Μαυροειδή Μ. (2002), Εμπορικός σύλλογος Αθηνών 
1902–2002. Ιστορική αναδρομή στη συνείδηση των 
εμπόρων, Αθήνα: Κέρκυρα – Economia Publishing Β. 
ή επιστημονικά άρθρα, όπως της Παπαστεφανάκη Λ. 
(2014), «To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ιω-
αννίνων (1919–2012). Συμβολή στην ιστορία της τοπι-
κής επιχειρηματικότητας», στο Πρακτικά Συνεδρίου Το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Γιάννενα, Ιωάννινα, σ. 
433–443.

Βέβαια ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα είχαν προ-
σπαθήσει στο παρελθόν να στηρίξουν την έρευνα, αλλά 
συνήθως το ενδιαφέρον περιοριζόταν σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές, και ειδικά στη βόρεια Ελλάδα – 
βλ. πχ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μ., (1974), Βιοτέχναι και βι-
οτεχνία της Βορείου Ελλάδος, Αθήνα, ΕΚΚΕ, και Γ. Παπα-
γεωργίου (1988), Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο 
και στις αρχές του 20ού αιώνα, Ιωάννινα: Ίδρυμα Μελετών 
Ιονίου και Αδριατικού Χώρου.

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ιστορικών 
για τον χώρο έχει ανανεωθεί, με οργάνωση συνεδρί-
ων, εκδόσεις βιβλίων, συγγραφή άρθρων σχετικών με 
τη θεματική, αλλά και πάλι όχι υπό το πρίσμα μιας συ-
νολικής ματιάς πάνω στους επαγγελματοβιοτέχνες και 
εμπόρους, αλλά επικεντρωνόμενοι σε συγκεκριμένα ζη-
τήματα ή χώρους, όπως π.χ. ο συλλογικός τόμος Μ.-Χρ. 
Χατζηιωάννου (επιμ.), (2018) Ιστορίες λιανικού εμπορίου 
στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
ή τα βιβλία της Β. Αρανίτου (2013), Κοινωνικός διάλο-
γος και εργοδοτικές οργανώσεις. Από τη συνεργασία των 
κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», Αθήνα: 
Σαββάλας, και (2006) Το μικρό εμπόριο στη μεταπολεμική 
Ελλάδα. Η πολιτική μιας αμφίβολης επιβίωσης, Αθήνα: Εκ-
δόσεις Παπαζήση. 

Η παραπάνω σύντομη αναδρομή δεν φιλοδοξού-
σε φυσικά να καλύψει όλη τη βιβλιοπαραγωγή και την 
έρευνα που έχει γίνει για την περίπτωση των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών και εμπόρων· άλλωστε, εκτός από τους 
ιστορικούς, πολλοί κοινωνιολόγοι ασχολήθηκαν με το 
θέμα, όπως ενδεικτικά οι Σωκράτης Κονιόρδος (2000) 
και Ανδρέας Μοσχονάς (1986). Στόχος ήταν να αναδείξει 
την αποσπασματικότητα της ενασχόλησης με τον χώρο 
συνολικά και τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος της 
ΓΣΕΒΕΕ κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Και σε αυτό το 
πλαίσιο, ο ανά χείρας συλλογικός τόμος έχει να προ-
σφέρει πολλά.

***

Με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τη 
ΓΣΕΒΕΕ στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2019 «100 χρόνια ΓΣΕ-
ΒΕΕ 1919–2019: Ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις, ένας 
αιώνας διεκδικήσεις», ο ανά χείρας τόμος αποτελεί μία 
προσπάθεια να διερευνηθούν ποικίλα ζητήματα που 
αφορούν τους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. 
Συμβολές που επικεντρώνονται στην ταυτότητα των 
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, τη θέση τους στην 
κοινωνία και την οικονομία, τα ζητήματα που τους απα-
σχολούσαν, αλλά και στην αναπαράστασή τους στην 
τέχνη και τον πολιτισμό, κυρίως στη λογοτεχνία, τη ζω-
γραφική και τον κινηματογράφο, συνθέτουν ένα πλαί-
σιο που φιλοδοξεί να καλύψει κενά και να αποκαλύψει 
πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ άγνωστες έως σήμερα 
στο ευρύ κοινό. 

Στην πρώτη ενότητα, που αφορά στην αναζήτηση 
των ταυτοτήτων των επαγγελματοβιοτεχνών, το κεί-
μενο του Ανδρονίδη καταπιάνεται με την έννοια του 
αυτοπροσδιορισμού τους στον 20ό αιώνα. Με ποιον 
τρόπο αυτοπροσδιορίζονται στον Μεσοπόλεμο, την 
Κατοχή, τη Μεταπολίτευση; Πώς συνδέονται οι έννοιες 
της μικροαστικής τάξης, του νοικοκυραίου, του λαού, 
με τους επαγγελματοβιοτέχνες και πού θεωρούν οι ίδιοι 
ότι ανήκουν; Ξεκινώντας από τον Μεσοπόλεμο και τα 
αρχικά ζητήματα συγκρότησης του χώρου και των ταυ-
τοτήτων, ο Ανδρονίδης θα περάσει στην περίοδο της 
Κατοχής και στην προσπάθεια ταύτισης των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών με τον λαό που υποφέρει. Παρόμοιο θα 
είναι το σκεπτικό και την περίοδο του Εμφυλίου, όμως 
με μία ταυτόχρονη προσπάθεια ανάδειξης της κοινωνι-
κής δυναμικής τους, καθώς η συμμετοχή στις απεργια-
κές κινητοποιήσεις της εποχής θα ακολουθεί τη λογική 
ότι «ο αγώνας δίνεται για τo ψωμί ‘όλων’ των εργαζόμε-
νων τάξεων, είναι ένας αγώνας που αποκτά κοινωνικό 
περιεχόμενο μίας τάξης (επαγγελματοβιοτεχνικής όπως 
κατά κόρον αναφέρεται) που, στον στίβο της πάλης, με-
τεξελίσσεται σε ‘αγωνίστρια τάξη’». Τις δεκαετίες του 
’50 και του ’60, οι επαγγελματοβιοτέχνες θα αρχίσουν 
να θεωρούν τον εαυτό τους ως κάτι διακριτό, με την έν-
νοια της εθνικοφροσύνης να διεισδύει πολύ πιο έντονα 
στις ταυτοτικές τους αναζητήσεις. Η ίδρυση του κόμ-
ματος της ΓΣΕΒΕ (Κόμμα Εργαζομένων Ελλάδος) από 
τον Ι. Μπερνίτσα θα αναδείξει ακριβώς αυτές τις δια-
στάσεις, ενώ θα έρθει να αντιπαρατεθεί ταυτοτικά και 
με το πολιτικό status quo, το οποίο αντιμετωπίστηκε ως 
παλαιό και διεφθαρμένο. Παράλληλα, η υιοθέτηση από 
πλευράς προέδρου της ΓΣΕΒΕ ενός λόγου περί «μεσο-
αστικής τάξης» θα προσδώσει διαφορετικά κοινωνικά 
χαρακτηριστικά στους επαγγελματοβιοτέχνες, τα οποία 
θα εντάσσονται σαφώς στο πνεύμα της ανάδειξης ενός 
μεγαλύτερου κοινωνικού κύρους. Την περίοδο της δι-
κτατορίας 1967–74, το «εθνικό» θα αναδειχτεί σε κύριο 
άξονα αυτοπροσδιορισμού του χαρακτήρα των επαγ-
γελματοβιοτεχνών, οι οποίοι θα δουν την ηγεσία της 
ΓΣΕΒΕΕ να αντικαθίσταται από τους Συνταγματάρχες 
με μια δική τους. Στη Μεταπολίτευση, μέσω των διεκ-
δικήσεων εκδημοκρατισμού του συνδικαλισμού και των 
απεργιών, η νέα ταυτότητα θα διαμορφωθεί γύρω από 
την αγωνιστικότητα για περισσότερη δημοκρατία, αλλά 
και με ταυτόχρονη ανάδειξη της ιδιοκτησίας ως κύριου 
διακριτού κοινωνικού χαρακτηριστικού. Από το τέλος 
της δεκαετίας του 1980, οι επαγγελματοβιοτέχνες θα 
ταυτιστούν περισσότερο με τον μικρομεσαίο χώρο, ανα-
δεικνύοντας τις διαφορές μεταξύ μεγάλης και μικρής 
επιχείρησης, και, περνώντας στη δεκαετία του ’90, θα 
προτάξουν περισσότερο τον αντιμονοπωλιακό-αντιολι-
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γοπωλειακό λόγο, αν και βασικό χαρακτηριστικό στοι-
χείο αυτοπροσδιορισμού τους θα αποτελέσει το σχήμα 
του απειλούμενου από την εποχή μικρού επαγγελματία, 
έμπορου και βιοτέχνη. 

Η αναζήτηση της ταυτότητας των επαγγελματοβιο-
τεχνών ανάμεσα στην εργατική και την αστική τάξη είναι 
κάτι που θα απασχολήσει και τον Θωμά Μαλούτα στη 
δική του συμβολή στον τόμο. Αναλύοντας τα δεδομένα 
μέσα από το πληροφοριακό υλικό που έχει συλλέξει από 
την ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, ο Μαλούτας εξετάζει την κοινωνική 
θέση και κινητικότητα των επαγγελματοβιοτεχνών στην 
Αθήνα κατά την περίοδο 1991–2011, παρουσιάζοντάς μας 
πλούσιο υλικό σε πίνακες και χάρτες. Τα ερωτήματα που 
θέτει αφορούν το κατά πόσον οι επαγγελματοβιοτέχνες 
και οι πάροχοι υπηρεσιών αποτελούν μια σχετικώς ομοι-
ογενή κοινωνική κατηγορία και κατά πόσον αποτελούν 
ένα διακριτό τμήμα των μεσαίων στρωμάτων, όπου και 
εντάσσονται. Επιλέγοντας επτά μεγάλες κατηγορίες 
εστιάτορες/ξενοδόχοι, κομμωτές/αισθητικοί, επιπλο-
ποιοί/ξυλουργοί, ζαχαροπλάστες, ηλεκτροτεχνίτες-ε-
γκαταστάτες, υδραυλικοί, μηχανοτεχνίτες ΙΧ-Μοτο, η 
ανάλυση βασίζεται στην εξέταση της σύνθεσής τους σε 
σχέση με το φύλο, την υπηκοότητα, το επίπεδο εκπαί-
δευσης, τις συνθήκες και τον χώρο κατοικίας, καθώς και 
στη διερεύνηση των τάσεων κοινωνικής κινητικότητας 
των μελών τους, και ειδικότερα γονέων και παιδιών. Στα 
ενδιαφέροντα συμπεράσματά του εντάσσονται η συρρί-
κνωση του κοινωνικοεπαγγελματικού χώρου των επαγ-
γελματοβιοτεχνών, σε αντίθεση με τους μισθωτούς που 
αυξήθηκαν, η αύξηση της γυναικείας παρουσίας και των 
αλλοδαπών στις παραπάνω κατηγορίες, η σχετικά με το 
σύνολο μικρή αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσής τους, 
καθώς και η μικρότερη του μέσου όρου βελτίωσης των 
συνθηκών στέγασης, αν και η ιδιοκατοίκηση αυξήθηκε. 
Τέλος, στο επίπεδο της κοινωνικής κινητικότητας διαπι-
στώνεται η προνομιακή σχέση των επαγγελματοβιοτε-
χνών με τα εργατικά στρώματα, η οποία εξακολούθησε 
να αναπαράγεται την περίοδο 1991–2011. 

Η συμβολή του Κώστα Παλούκη θα ακολουθήσει 
μια άλλη διαδρομή, καθώς θα αναζητήσει την ταυτό-
τητα της ίδιας της ΓΣΕΒΕΕ στην περίοδο 1994–2008, 
μέσα από την καταγραφή των προφορικών μαρτυριών 
των προέδρων της. Θα είναι άραγε ευρωπαϊκή ή αγω-
νιστική, lobbying και τεκμηρίωση ή αγώνες στον δρόμο; 
Ξεκινώντας από την περίοδο του Διονύση Κορφιάτη, ο 
Παλούκης μάς δείχνει τον τρόπο με τον οποίον έβλεπε 
ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τα έργα που πραγματο-
ποιήθηκαν επί της προεδρίας του (ίδρυση ΚΕΚ, Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γραφείο Τεκμη-
ρίωσης), καθώς και την αρνητική στάση του απέναντι 
στο lobbying και τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Αντιθέτως, 
από το 1997 και μετά που αλλάζει η οπτική ως προς τον 
ευρωπαϊκό συνδικαλισμό και το lobbying, ο τότε πρόε-
δρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Κανελλόπουλος τονίζει κυρί-
ως τη σημασία της τεκμηρίωσης στον διάλογο με τους 
υπολοίπους φορείς και εταίρους, καθώς και τη σημασία 
των προσωπικών σχέσεων. Το τελευταίο θα τονιστεί 
ακόμη περισσότερο από τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, 
πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ από το 2003 έως το 2013, ο οποίος 
θα συνεργαστεί στενά με πρωθυπουργούς και υπουρ-
γούς, αλλά και με τους ευρωπαίους ομολόγους του. Η 
μορφή του lobbying θα κλονιστεί σοβαρά τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης, λόγω κατάρρευσης του συστήμα-
τος, κάτι που θα τονίσει ο μετέπειτα και νυν πρόεδρος 
Γιώργος Καββαθάς, ο οποίος παράλληλα θα τονίσει και 

τη διαφορετική μορφή αντίδρασης της ΓΣΕΒΕΕ απένα-
ντι στην τρόικα σε σχέση με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Περνώντας από το ζήτημα των ταυτοτήτων στα ειδι-
κότερα ζητήματα και τις διεκδικήσεις των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και των εμπόρων, η Άννα Κουμανταράκη 
μάς εισάγει στο ζήτημα της γυναικείας παρουσίας στα 
συνδικαλιστικά σωματεία των μικρών επιχειρηματιών 
και των αυτοαπασχολουμένων την περίοδο 1919–1999. 
Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη θέση και τον 
ρόλο της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και στον 
χώρο της εργασίας στον 20ό αιώνα, η Κουμανταράκη 
περνάει στην παρουσίαση της πρώτης Ελληνίδας συν-
δικαλίστριας της ΓΣΕΒΕΕ και την αντιμετώπισή της από 
τους άνδρες επαγγελματίες. Ακολουθεί η αναζήτηση 
της θέσης της γυναίκας στον «ανδρικό» Μεσοπόλεμο, 
για να περάσει αργότερα στην περίοδο της Κατοχής – 
Αντίστασης – Εμφυλίου, που θα συναντήσουμε και τη 
δεύτερη γυναικεία παρουσία στη ΓΣΕΒΕΕ, την Αγλαΐα 
Παπαοικονόμου. Τη δεκαετία του ’50, η ισχνή παρουσία 
των γυναικών στα συνδικαλιστικά όργανα των επαγ-
γελματοβιοτεχνών θα συνεχιστεί, κάτι που θα αλλάξει 
βραδέως τις επόμενες δύο δεκαετίες με τη σταδιακή 
εμφάνιση συνδικαλιστριών στη ΓΣΕΒΕΕ. Σε όλη αυτήν 
τη διαδρομή η Κουμανταράκη δεν παραλείπει βέβαια 
να πλαισιώνει με τη γενικότερη θέση της γυναίκας στην 
ελληνική κοινωνία της κάθε εποχής.

Ο Νίκος Ποταμιάνος θα μας εισάγει στο ουσιώδες 
ζήτημα των διαφόρων διοικητικών παρεμβάσεων στη 
διαμόρφωση των τιμών της αγοράς και στις ρυθμίσεις 
της επαγγελματικής στέγης από το 1912 έως το 1967, 
αναλύοντάς τα ταυτόχρονα από τη σκοπιά των συνδικα-
λιστικών οργανώσεων των επαγγελματοβιοτεχνών και 
των εμπόρων. Ξεκινώντας με μια εισαγωγή στην ιστο-
ρία των διατιμήσεων και του ενοικιοστασίου από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο 
Ποταμιάνος θα περάσει στον Μεσοπόλεμο, όπου, όπως 
μας λέει, τα παραπάνω ζητήματα, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ζητήματος της αισχροκέρδειας, θα αποτελέ-
σουν «τα βασικότερα ίσως ζητήματα που απασχόλησαν 
τον συνδικαλισμό των επαγγελματιών ως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1920». Φτάνοντας στην Κατοχή και στο 
ζήτημα της αισχροκέρδειας, που λογικά θα αποτελέ-
σει ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα της περιόδου, 
ο Ποταμιάνος θα μας παρουσιάσει τη θέση των επαγ-
γελματοβιοτεχνών, παράλληλα με την πλαισίωση των 
διαφόρων αποτυχημένων μέτρων από πλευράς των 
κατοχικών κυβερνήσεων. Έτσι, θα περάσει στη δύσκο-
λη μεταπολεμική περίοδο, όταν το ζήτημα της νομισμα-
τικής σταθεροποίησης, οι αγορανομικοί έλεγχοι και οι 
διατιμήσεις θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία των 
κρατικών πολιτικών. Παράλληλα, θα δούμε τον τρόπο 
με τον οποίον αντέδρασαν οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις των επεγγαλματοβιοτεχνών και εμπόρων απέναντι 
στα παραπάνω μέτρα των κυβερνήσεων από το 1946 
έως και τη Δικτατορία των Συνταγματαρχών. Από την 
παραπάνω ανάλυση βέβαια δεν θα λείψει το ακανθώδες 
ζήτημα του ενοικιοστασίου, το οποίο θα επανέρχεται δι-
αρκώς με αυξομειώσεις, με τους επαγγελματοβιοτέχνες 
και εμπόρους να ζητούν πάντοτε την εξασφάλιση της 
επαγγελματικής τους στέγης με όρους απρόσκοπτης 
λειτουργείας, χωρίς να γίνονται έρμαια των αυξομειώ-
σεων των τιμών των ιδιοκτητών των ακινήτων. Τέλος, ο 
Ποταμιάνος δεν θα κρύψει τις αντιθέσεις μεταξύ εμπό-
ρων και βιοτεχνών, ενώ θα εντάξει στην ανάλυσή του 
και τις διάφορες πολιτικές επιρροές των πρακτικών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΓΣΕΒΕΕ. 
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Ο Δημανόπουλος θα εστιάσει στο πώς αντιμετώ-
πισαν οι επαγγελματοβιοτέχνες τις συζητήσεις για την 
ένταξη στην ΕΟΚ τη δεκαετία του ’60 , επικεντρωνό-
μενος κυρίως στον τρόπο με τον οποίον τελικά αυτή η 
διαδικασία οδήγησε μια μερίδα των επαγγελματοβιοτε-
χνών να στραφούν πολιτικά προς τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης, Ένωση Κέντρου και ΕΔΑ· τη στιγμή μάλιστα 
που η επίσημη ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ στεκόταν στο πλευρό 
της κυβέρνησης της ΕΡΕ. Εκκινώντας από το πολιτικό 
και οικονομικό πλαίσιο έναρξης των συζητήσεων, ο Δη-
μανόπουλος θα στραφεί εκεί όπου εντοπίζει το βιβλι-
ογραφικό κενό, δηλαδή στους επαγγελματοβιοτέχνες 
και στον διαχωρισμό της στάσης της ΓΣΕΒΕΕ και των 
μεγάλων αθηναϊκών ομοσπονδιών σε σχέση με αυτές 
των υπόλοιπων περιοχών της Ελλάδας. Με βάση αυτό 
το πλαίσιο, θα εντοπίσει και τη διαφορετική πολιτική 
πορεία τους αναλόγως με το πολιτικό πρόγραμμα των 
κομμάτων, ενώ στο παιχνίδι θα εντάξει και τη διεκδίκη-
ση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ από τις αντιπολιτευόμενες 
ομοσπονδίες.

Ο Στέφανος Βαμιεδάκης θα εξετάσει το φλέγον 
έως και σήμερα ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας (ΣΣΕ) μέσα από τις έννοιες του κοινωνικού 
εταίρου, του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Η αφήγησή του θα ξεκινήσει από 
τη Μεταπολίτευση και μετά, δείχνοντάς μας το πολιτι-
κοοικονομικό πλαίσιο αλλά και την οργανωτική πορεία 
της ΓΣΕΒΕΕ, για να φτάσει σύντομα στην κρίσιμη για τις 
παραπάνω έννοιες δεκαετία του 1980. Ο εκδημοκρατι-
σμός, η κατοχύρωση της έννοιας του κοινωνικού εταί-
ρου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση νέων εργαλείων όπως η 
τεκμηρίωση, τα ΚΠΣ, η ίδρυση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, θα αποτελέσουν σημαντική βάση κατά 
τον Βαμιεδάκη στο νέο ρόλο που θα παίξει η ΓΣΕΒΕΕ 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μετά τη δεκαετία του 
1990. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις από το 1955 και έπειτα, 
ο Βαμιεδάκης θα αναδείξει τα πολλαπλά ζητήματα που 
δημιουργούνταν μεταξύ των εκπροσώπων (διμερείς ή 
τριμερείς διαπραγματεύσεις; πόλεμος ή συναινετική δι-
άθεση;), για να κατευθυνθεί στις δεκαετίες του 1980 και 
του 1990 όπου κρίσιμα σημεία καμπής θα αποτελέσουν 
η ΕΟΚ αρχικά και η οικουμενική κυβέρνηση του 1990 
στη συνέχεια. Ο Βαμιεδάκης θα μας δείξει πώς η απε-
μπλοκή του κράτους από τη διαδικασία και η μετεξέλιξη 
σε «ελεύθερες» διαπραγματεύσεις αποτέλεσαν κεντρι-
κό πυλώνα των μετέπειτα πολιτικών, ενώ θα αναδείξει 
με λεπτομέρεια τις διάφορες ΣΣΕ που υπογράφονται 
από εκείνο το σημείο κι έπειτα στη δεκαετία του 1990.

Το ακανθώδες ζήτημα του ωραρίου θα απασχολή-
σει τον Άκη Παλαιολόγο. Ξεκινώντας από το 1975, όταν 
για πρώτη φορά το ζήτημα τίθεται επί τάπητος σοβαρά, 
αναδεικνύει τις σύνθετες πλευρές ενός δυσεπίλυτου 
προβλήματος με πολλές μεταβλητές, το οποίο διαρκεί 
έως τις μέρες μας. Η σύνδεση ή αποσύνδεση του ωραρί-
ου των εργαζομένων από το ωράριο της επιχείρησης, η 
κυριακάτικη αργία, το συνεχές ή διακεκομμένο ωράριο, 
η μείωση ή διατήρηση των ωρών εβδομαδιαίας εργασί-
ας, η απελευθέρωση του ωραρίου, οι διαφορετικές περι-
οχές εφαρμογής του, η είσοδος των μεγάλων πολυκατα-
στημάτων και οι αλλαγές που αυτά επέφεραν, η στάση 
των κυβερνήσεων, οι απεργίες και οι διεκδικήσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ και των εργαζομένων, όλα αυτά αποτέλεσαν 
αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων, αντεκδικήσεων 
και κινητοποιήσεων όλων των πλευρών της κοινωνίας. 
Ο Παλαιολόγος όμως δεν θα αρκεστεί στην απλή παρά-

θεση των δεδομένων, αλλά θα προβεί και στην ένταξή 
τους στο γενικότερο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο των 
δεκαετιών κυρίως του 1980 και 1990, αναδεικνύοντας 
τα οικονομικά προβλήματα των μικρομεσαίων κατ’ αυ-
τές τις δεκαετίες.

Η αναπαράσταση των επαγγελματοβιοτεχνών και 
εμπόρων στις τέχνες και τον πολιτισμό είναι μια σημα-
ντική πτυχή της ιστορίας τους, αλλά ταυτόχρονα παρα-
μελημένη ή υποτιμημένη. Έτσι, ενώ πολλοί έχουν υπόψη 
τους μεμονωμένες αναπαραστάσεις της συγκεκριμέ-
νης κοινωνικής-ταξικής κατηγορίας στη λογοτεχνία, 
τον ελληνικό κινηματογράφο της «χρυσής δεκαετίας», 
η κατηγοριοποίηση και εξέτασή τους στο πλαίσιο επι-
στημονικών μελετών αποτελεί διαφορετικό ζητούμενο. 
Στη συγκεκριμένη ενότητα πάντως, το ζήτημα της ταυ-
τότητας των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων θα 
επανέλθει, αρχικά υπό το πρίσμα της έβδομης τέχνης 
(Κασσαβέτη) και στη συνέχεια υπό το πρίσμα της λογο-
τεχνίας (Πάπαρη). Και οι δύο θα αναρωτηθούν για το 
πώς συγκροτούνται αυτές οι ταυτότητες στην τέχνη.

Στον κόσμο του κινηματογράφου μας εισάγει η Ορ-
σαλία-Ελένη Κασσαβέτη, η οποία, ξεκινώντας από την 
εποχή της ανοικοδόμησης της Ελλάδας και τα επαγ-
γέλματα του περιπτερά, του αμαξά και του φορτηγατζή, 
που πρωταγωνιστούν σε ταινίες της δεκαετίας του 1950, 
θα περάσει στη «σύντομη» δεκαετία του ’60 (Ρήγος, 
Σεφεριάδης, Χατζηβασιλείου, 2008) και στις αναπαρα-
στάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ανέλιξης 
των μικροεμπόρων. Ταυτοχρόνως, θα αναδείξει και το 
ζήτημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από 
χαρακτήρες-πρωταγωνιστές της εποχής, κλείνοντας το 
μάτι στο άρθρο της Κουμανταράκη για τη γυναικεία πα-
ρουσία στους συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών. Η δεκαετία του 1970, με τον διττό «χουντι-
κό-μεταπολιτευτικό» χαρακτήρα της, θα προβάλει έναν 
διαφορετικό κόσμο των μικροεπαγγελματιών, καθώς 
με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο (πρωτότυπα και 
πολιτικά σενάρια, νεωτερική τρόποι αφήγησης, διαφο-
ρετικός τρόπος παραγωγής), οι μικροεπαγγελματίες θα 
«παρουσιάζονται στα φυσικά μεγέθη τους», αναδεικνύ-
οντας όλες τις δυσκολίες της επαρχίας, της Αθήνας, της 
αναγκαστικής μετοίκησης και της ζωής. Περνώντας στη 
δεκαετία της «Αλλαγής» η Κασσαβέτη θα μας παρουσι-
άσει τα προβλήματα του μικρού επαγγελματία και βιο-
τέχνη όπως αυτά αναπαρίστανται στον κινηματογράφο 
(χρέη, φόροι, ΕΟΚ, απεργίες), χωρίς να παραλείψει τις 
αναφορές στις κωμικές και αρνητικές εικόνες του μι-
κρού επαγγελματία και βιοτέχνη. Από τη συγκεκριμένη 
περίοδο δεν θα μπορούσε να λείψει φυσικά και ο χώρος 
της βιντεοταινίας, η οποία θα κατακλύσει τα ελληνικά 
σαλόνια από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στην 
οποία οι μικροί επαγγελματίες και βιοτέχνες θα κατέ-
χουν συχνά κυρίαρχη θέση. Οι αναπαραστάσεις των μι-
κροεπαγγελματιών θα αλλάξουν στη δεκαετία του ’90, 
όταν μέσα από τις ταινίες αναδεικνύονται σε κομπινα-
δόρους, συντηρητικούς, καιροσκόπους, ενώ αντίστοιχη 
εικόνα θα παρουσιάσουν και με την έλευση των ευρω-
παϊκών προγραμμάτων τη δεκαετία του 2000. Ο χώρος 
του μικροεπαγγελματία όμως σε αυτήν τη δεκαετία δεν 
θα έχει μόνο αρνητικές συνδηλώσεις, καθώς θα παρου-
σιαστεί και ως τρόπος κοινωνικής και επαγγελματικής 
ανέλιξης για κατηγορίες όπως οι μετανάστες. Τέλος, 
στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, «οι αφηγήσεις 
επικεντρώνονται κυρίως στην ανεργία, στην απόλυση 
ή στην ανεύρεση εργασίας», αν και «ορισμένες κινημα-
τογραφικές ταινίες επικεντρώνονται στη ‘μοίρα’ του μι-
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κροεπαγγελματία, προτείνοντας εκδοχές με τις οποίες 
αντιμετώπισαν τα προβλήματα που σχετίζονταν με την 
ειδικότητά τους».

Η Καίτη Πάπαρη εντοπίζει τους επαγγελματοβιοτέ-
χνες και εμπόρους στη λογοτεχνική παραγωγή, κυρίως 
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη και στην παρουσία στα περισσό-
τερα διηγήματα και μυθιστορήματα στα τέλη του 19ου 
αι. και αρχές 20ού της μορφής του πλανόδιου πωλη-
τή ή γυρολόγου, χωρίς να λείπουν οι αναφορές στους 
τεχνίτες, τους εμπόρους, τους ζαχαροπλάστες και τα 
καφενεία. Ακολουθώντας χρονολογικά την παρουσία 
των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών στα διάφορα μυθι-
στορήματα από τον 19ο αι. και έπειτα, η συγγραφέας 
προσφέρει πλούσιο υλικό ανατρέχοντας σε πληθώ-
ρα λογοτεχνικών έργων, τοποθετώντας μια σειρά από 
επαγγελματικές κατηγορίες στο ιστορικό τους πλαίσιο 
και την κοινωνία κάθε εποχής. Από τις αναφορές δεν θα 
λείψει η ειδική μνεία στους εβραίους εμπόρους των Ιω-
άννινων αλλά και η ιδιαίτερη περίοδος της οικονομικής 
κρίσης μετά το 2010.

Σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση, η Αποστό-
λου θα μας ξεναγήσει στην απεικόνιση του επαγγελμα-
τοβιοτέχνη στις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα. Στο άρ-
θρο της θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έργα από τον 
Ν. Λύτρα και τον Ν. Γύζη έως τον Γ. Τσαρούχη και τον Γ. 
Μόραλη, σε μία προσπάθεια ανάδειξης μιας θεματικής 
ενότητας με κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, ξεφεύγοντας 
από τις αναζητήσεις της ταυτότητας του επαγγελματο-
βιοτέχνη στον χώρο της κοινωνίας, της οικονομίας και 
της πολιτικής, θα περιηγηθούμε στην αναζήτηση κοι-
νών καταβολών ή τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών και 
καλλιτεχνικών ρευμάτων ως πλαισίωση της θεματικής. 
Όπως σωστά επισημαίνει η συγγραφέας, ο επαγγελμα-
τοβιοτέχνης στα έργα αυτά «αναδεικνύεται κυρίως ως 
αποτέλεσμα του εγχειρήματος για την αναπαράσταση, 
απεικόνιση και διερεύνηση του αστικού χώρου και λι-
γότερο ως μια εσκεμμένη αναπαράσταση των επαγγελ-
ματιών ή συγκεκριμένων επαγγελμάτων». Σε αυτό το 
πλαίσιο λοιπόν παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, τα «κα-
φενεία» του Γ. Τσαρούχη και τα «Μαγαζάκια και βιτρί-
νες» του Γιώργου Παραλή, αλλά και τα έργα παρόμοιας 
θεματολογίας του Γ. Μόραλη. Μοναδική εξαίρεση θα 
αποτελέσει ίσως το ρεύμα της ναΐφ ζωγραφικής και συ-
γκριμένα ο Θεόφιλος και ο Κάσσιαλος, οι οποίοι έχουν 
απεικονίσει στο έργο τους πλήθος επαγγελμάτων, με 
έμφαση στον άνθρωπο. 

Αλλάζοντας θεματική κατηγορία και περνώντας σε 
διάφορες πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, ο μικρός 
έμπορος του ελληνικού κινηματογράφου που μετα-
σχηματίζεται σε μεγάλο επιχειρηματία (βλ. ταινία Ο 
χρυσός και ο τενεκές, 1962) βρίσκει την αντιστοιχία του 
στους καπνέμπορους και μετέπειτα καπνοπαραγωγούς 
Ματσάγγου. Ο Θανάσης Μπέτας μας παρουσιάζει την 
πορεία της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου από τα τέλη 
του 19ου αι. εστιάζοντας, τόσο στα βιογραφικά στοιχεία 
και την εξέλιξη της οικογένειας όσο και στη μετάβαση 
από το μικρό καπνεμπόριο στη μεγάλη βιομηχανία. Έτσι, 
έχουμε μία χρήσιμη μελέτη περίπτωσης, η οποία δεν 
καλύπτει μόνο την ιστορία των επαγγελματοβιοτεχνών 
στην Ελλάδα, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της οικο-
νομικής ιστορίας που αφορά στην οικογενειακή επιχει-
ρηματικότητα, το οποίο έχει αναδειχθεί με τις μελέτες 
της Μαρίας-Χριστίνας Χατζηιωάννου (2003, 2012) και 
της Ελπίδας Βόγλη (2005, 2010).

Η συμβολή του υπογράφοντα αυτήν την εισαγωγή 
επικεντρώνεται στο πώς αντιμετώπισαν οι επαγγελμα-

τοβιοτέχνες δύο μεγάλες κρίσεις: αυτήν του 1929 και 
αυτήν του 1972. Χρησιμοποιώντας υλικό από το αρχείο 
της ΓΣΕΒΕΕ, υπογραμμίζονται οι πολλαπλές επιπτώσεις 
των δύο κρίσεων στους επαγγελματοβιοτέχνες και οι 
προσπάθειες των ομοσπονδιών τους να τις αντιμετω-
πίσουν. Αρχικά, διερευνώνται τα φορολογικά μέτρα που 
συνόδευσαν την κρίση του Μεσοπολέμου και πώς αυτά 
επέδρασαν αρνητικά στους επαγγελματοβιοτέχνες και 
στη συνέχεια οι αυξήσεις των τιμών και ο νόμος περί 
αισχροκέρδειας, ο οποίος στιγμάτισε τον κλάδο. Στο 
επίκεντρο θα τεθούν όμως και πάγια ζητήματα του κλά-
δου, τα οποία εντάθηκαν στην εποχή της κρίσης, όπως 
η επαγγελματική στέγη και το ταμείο συντάξεων. Ταυ-
τοχρόνως, θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του 
ζητήματος των χρεών και των πτωχεύσεων των μικρών 
επιχειρήσεων, όπως και των κινητοποιήσεων του κλά-
δου. Η κρίση του 1972–74 από την άλλη πλευρά θα ιδω-
θεί στο παγκόσμιο πλαίσιό της καθώς και υπό το πρίσμα 
των ιδιαίτερων κυβερνητικών πολιτικών που ακολουθή-
θηκαν λόγω της Δικτατορίας. Εντοπίζοντας τις διαφορές 
με την κρίση του 1929, στο άρθρο θα υπογραμμιστούν 
οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα των ομοσπονδιών των 
επαγγελματοβιοτεχνών καθώς και οι οικονομικές επι-
πτώσεις, ενώ δεν θα λείψουν οι αναλύσεις όσον αφορά 
τα φορολογικά και αντιπληθωριστικά μέτρα τα οποία 
έλαβαν (ή δεν έλαβαν) οι δικτάτορες.

Τέλος, ο Βασίλης Μανουσάκης ασχολείται με το πιο 
ειδικό θέμα των εμπόρων ελαιόλαδου στην περίοδο της 
Κατοχής, αναδεικνύοντας την προσπάθεια των κατο-
χικών κυβερνήσεων και των κατακτητών να δημιουρ-
γήσουν μονοπώλια στο εμπόριο του ελαιολάδου, χωρίς 
όμως επιτυχία. Όπως είναι γνωστό το ελαιόλαδο αποτέ-
λεσε από τα βασικά αγαθά που πωλούνταν στη μαύρη 
αγορά, και σε αυτό το πλαίσιο η συμβολή του Μανου-
σάκη στην ανάδειξη διαφορετικών τρόπων και τόπων 
εμπορίου του συγκεκριμένου αγαθού εμπλουτίζει τις 
γνώσεις μας γύρω από την οικονομία της περιόδου. Ξε-
κινώντας από τη δημιουργία του Κεντρικού Οργανισμού 
Συγκεντρώσεως και Κυκλοφορίας Ελαιολάδων και σπο-
ρέλαιων (ΚΟΣΚΕ), ο Μανουσάκης αναλύει τους λόγους 
αποτυχίας του και τον σημαντικό ρόλο συγκεκριμένων 
εμπόρων που συνεργάστηκαν με τις αρχές Κατοχής και 
τους Γερμανούς. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται και στην 
προσπάθεια των Γερμανών και των Ιταλών να δημιουρ-
γήσουν δικά τους μονοπώλια τα οποία όμως είχαν πα-
ρόμοια τύχη, αφού η μαύρη αγορά επισκίαζε κάθε άλλη 
προσπάθεια.

Με τις προαναφερθείσες συμβολές ο ανά χείρας 
συλλογικός τόμος φιλοδοξεί να κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον, τόσο των ερευνητών και των άμεσα συνδεδεμένων 
με τον χώρο επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων όσο 
και ενός ευρύτερου κοινού, το οποίο ελπίζουμε ότι θα 
προσεγγίσει υπό άλλο πρίσμα πλέον έναν κοινωνικό-ε-
παγγελματικό χώρο που για χρόνια δυσκολευόταν να 
αποκτήσει συγκεκριμένη ταυτότητα, τουλάχιστον νοε-
ρά. Είναι ευνόητο ότι οι θεματικές που υπάρχουν προς 
κάλυψη είναι πολύ περισσότερες από τις παρουσιαζό-
μενες, όμως ελπίζουμε ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε 
τα τελευταία χρόνια από τη ΓΣΕΒΕΕ θα βρει και άλλους 
συμπαραστάτες και αρωγούς στο μέλλον, καλύπτοντας 
κενά και αναδεικνύοντας νέες ενδιαφέρουσες πτυχές 
της ιστορίας των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων.

Δημήτρης Μπαχάρας
Δρ. Ιστορίας
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

1.  Οι επαγγελματοβιοτέχνες στην Αθήνα. Θέση στην επαγγελματική 
ιεραρχία και στο χώρο της πόλης μέσα από τα απογραφικά 
δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, 1991 και 2011 
Θωμάς Μαλούτας

2.  Η ιστορία «από τα μέσα»: οι προφορικές μαρτυρίες των στελεχών 
της ΓΣΕΒΕΕ για τον σύγχρονο συνδικαλισμό 
Κώστας Παλούκης

3.  Ο αυτοπροσδιορισμός των επαγγελματοβιοτεχνών 1919–1999 
Συμεών Ανδρονίδης
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Εισαγωγή 

Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από την ομότιτλη 
εισήγηση στο συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019 – Ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις – 
Ένας αιώνας διεκδικήσεις». Στην εισήγηση αυτή παρου-
σιάστηκε μια προσπάθεια ανίχνευσης της κοινωνικής 
φυσιογνωμίας μερικών σημαντικών επαγγελματικών 
κατηγοριών που εντάσσονται στη ΓΣΕΒΕΕ και των με-
ταβολών που αυτές παρουσίασαν κατά την εικοσαετία 
1991–2011. Για την ανίχνευση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα 
αναλυτικά δεδομένα των Απογραφών Πληθυσμού της 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ τις αντίστοιχες χρονιές μέσω της εφαρ-
μογής «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991–2011» 
(ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ, 2015).

Επαγγελματοβιοτέχνες  
και μεσαία τάξη

Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες, η θέση των 
επαγγελματοβιοτεχνών βρισκόταν πάντοτε ανάμεσα 
στους δύο βασικούς πόλους της αστικής και της ερ-
γατικής τάξης. Με την έννοια αυτή, οι επαγγελματοβι-
οτέχνες εγγράφονται στο ευρύ πεδίο των ενδιάμεσων 
κοινωνικών στρωμάτων. Οι κοινωνικοεπαγγελματικές 
κατηγορίες που κατατάσσονται στα στρώματα αυτά εί-
ναι ποικίλες και έχουν, κατά καιρούς, κατανεμηθεί σε 
διάφορες υποκατηγορίες, όπως τα παραδοσιακά μικρο-
αστικά στρώματα και η νέα μικροαστική τάξη (Πουλα-
ντζάς, 1975). 

Τα μεσαία στρώματα διογκώθηκαν σημαντικά τον 
περασμένο αιώνα. Από κοινωνίες με πυραμιδική δομή, 
όπου στη βάση βρίσκονταν τα πολυάριθμα εργατικά 
στρώματα, στην κορυφή η αστική τάξη και ενδιάμεσα 
–πλησιέστερα όμως στην κορυφή παρά στη βάση– τα 
μεσαία στρώματα, φθάσαμε σε κοινωνίες όπου το σχή-
μα της δομής τους μοιάζει περισσότερο με αυγό ή κρεμ-
μύδι παρά με πυραμίδα. Η αλλαγή αυτή του σχήματος 
οφείλεται κυρίως στη μεγέθυνση των μεσαίων και τη 
μείωση των εργατικών στρωμάτων, απότοκα και τα δύο 
της μεγάλης κοινωνικής κινητικότητας που χαρακτήρι-
σε τις ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες, ιδιαίτερα 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου μισού του 20ού 

1.  Οι επαγγελματοβιοτέχνες 
στην Αθήνα. 

  Θέση στην επαγγελματική ιεραρχία  
και στον χώρο της πόλης μέσα από  
τα απογραφικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, 
1991 και 2011 
Θωμάς Μαλούτας
Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
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αιώνα. Στη συνέχεια, η σταδιακή επικράτηση των νεοφι-
λελεύθερων αντιλήψεων και πολιτικών πόλωσε την κοι-
νωνική δομή στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες 
και την έφερε πιο κοντά στο σχήμα της κλεψύδρας, κάτι 
που συνεπάγεται τη μείωση των θέσεων στο μέσο του 
κοινωνικού σώματος, δηλαδή τη μείωση της μεσαίας τά-
ξης (Pahl, 1988· Glass and Laurin, 2008). Η πόλωση του 
κοινωνικού σώματος στις μεγάλες πόλεις των ανεπτυγ-
μένων χωρών αποτέλεσε βασικό ισχυρισμό της Saskia 
Sassen (1991), αλλά και αντικείμενο πολλών κριτικών 
σχολίων από ερευνητές, όπως ο Chris Hamnett (1994, 
1996) και πολλοί άλλοι, με βασικό επιχείρημα την απου-
σία εμπειρικής θεμελίωσης του σχετικού ισχυρισμού.1 

Η μεγέθυνση της λεγόμενης μεσαίας τάξης είχε προ-
φανώς, τόσο κοινωνικές όσο και πολιτικές επιπτώσεις. Η 
διεύρυνση του πεδίου των ενδιάμεσων στρωμάτων δεν 
ήταν δυνατόν να μην οδηγήσει και σε περαιτέρω διαφο-
ροποίηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των επιμέ-
ρους κοινωνικοεπαγγελματικών ομάδων που εμπεριεί-
χε. Η σχέση τους με την ιδιοκτησία μέσων παραγωγής 
και το επίπεδο της εκπαίδευσής τους –τα δύο βασικό-
τερα στοιχεία που στήριξαν την ένταξή τους στα μεσαία 
στρώματα– δεν αφορούσαν όλες τις σχετικές ομάδες 
με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, κάποιες από αυτές βρίσκονταν 
πλησιέστερα στα εργατικά στρώματα, ενώ κάποιες άλ-
λες πλησίαζαν περισσότερο στον ανώτερο πόλο της 
κοινωνικής ιεραρχίας, όπως προκύπτει και από το υψη-
λό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, που τους κα-
θιστούσαν απαραίτητους ως συγκεκριμένα άτομα στην 
εργοδοσία, έστω και αν οι ίδιοι δεν ήταν ιδιοκτήτες μέ-
σων παραγωγής (Goldthorpe, 2000, 206–229). 

Η κοινωνικά ποικιλόμορφη φυσιογνωμία των μεσαί-
ων στρωμάτων είναι συνυφασμένη και με την αμφίσημη 
πολιτική τους συμπεριφορά. Οι ψήφοι τους είναι διεκ-
δικήσιμες από κόμματα που τοποθετούνται σε πολύ δι-
αφορετικές θέσεις μέσα στο πολιτικό φάσμα, λόγω των 
αμφίσημων στοιχείων ταυτότητας που τους προσδίδει η 
ενδιάμεση κοινωνική τους θέση. Η αμφίσημη ταυτότητά 
τους και η διεκδίκηση της ψήφου τους από διαφορετι-
κές πολιτικές δυνάμεις ωθούν τα σχετικά στρώματα να 
αντιλαμβάνονται την κοινωνική τους θέση με διαφορε-
τικό τρόπο. Παράλληλα, ο μεγάλος αριθμός των ενδιά-
μεσων κοινωνικών στρωμάτων τα έχει καταστήσει θε-
μελιακό στοιχείο για τη βιωσιμότητα της φιλελεύθερης 
πολιτικής δημοκρατίας, αλλά της θέτει και όρια, με την 
έννοια ότι δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τις αποφά-
σεις που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της μεγάλης 
αυτής κοινωνικής ομάδας, που έχει καταστεί η κοινωνι-
κή ραχοκοκαλιά.

Οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι πάροχοι υπηρε-
σιών αποτελούν τμήμα της μεσαίας τάξης, λόγω των 
μέσων παραγωγής που διαθέτουν ή/και των ανεξάρ-
τητων θέσεων εργασίας—εργοδότη ή αυτοαπασχο-
λούμενου—τις οποίες κατέχουν. Σύμφωνα με τη διεθνή 
ιεραρχική κατάταξη επαγγελματικών ομάδων European 
Socioeconomic Classes (ESeC), τοποθετούνται στην 
κατηγορία 4, με τον τίτλο «επαγγέλματα μικρών εργο-
δοτών και αυτοαπασχολουμένων εκτός γεωργίας» και 
την επεξήγηση «μικροαστοί και ανεξάρτητοι» (Harrison 
and Rose 2006: 5). Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται στο 
μέσο περίπου μιας ιεραρχίας κατηγοριών που ξεκινούν 
από τους μεγάλους εργοδότες, τους επαγγελματίες 
(professionals) και τα διοικητικά στελέχη (managers) 
υψηλού επιπέδου (ESeC 1) και καταλήγουν στα επαγ-

1.	 	Για	μια	πιο	αναλυτική	αναφορά	στη	σχετική	συζήτηση,	βλέπε	Μαλούτας	(2018,	39–42).

γέλματα ρουτίνας, που αφορούν θέσεις ανειδίκευτης 
εργασίας (ESeC 9). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διε-
θνή κατάταξη των επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφεί-
ου Εργασίας (ILO, 2012), η ανίχνευση των επαγγελματο-
βιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών είναι πιο δύσκολη, 
καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο εντοπισμός 
τους δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη μεταβλητή 
του επαγγέλματος. Χρειάζεται συνήθως και η μεταβλη-
τή «θέση στο επάγγελμα», ώστε να μπορεί κανείς να δι-
αχωρίσει τους μισθωτούς από τους εργοδότες και τους 
αυτοαπασχολούμενους στο εσωτερικό κάθε επαγγελ-
ματικής κατηγορίας. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για 
μια αρτοποιό, έναν πωλητή σε κατάστημα, έναν επιπλο-
ποιό ή μία μαγείρισσα.

Συγκρότηση και 
αναπαραγωγή των 
επαγγελματοβιοτεχνών  
στην Ελλάδα

Το εύρος των μεσαίων στρωμάτων στην Ελλάδα είναι 
συγκριτικά μεγάλο και με αρκετές ιδιοτυπίες (Τσουκα-
λάς, 1987), ενώ η σχετική βιβλιογραφία είναι μάλλον πε-
ριορισμένη. Η διόγκωση των στρωμάτων αυτών, ιδιαί-
τερα κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, στηρίχθηκε 
σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας υπήρξε 
η ανεξάρτητη απασχόληση –που στηρίχθηκε στη βιω-
σιμότητα της οικογενειακής επιχείρησης– μέσω του 
οποίου πάροχοι υπηρεσιών και επαγγελματοβιοτέχνες 
κατόρθωσαν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και 
να αναπαραχθούν, συχνά σε βάθος πολλών διαδοχικών 
γενεών. 

Η εκπαίδευση ήταν ο δεύτερος πυλώνας που χρη-
σιμοποιήθηκε από πολύ μεγάλο μέρος του κοινωνικού 
σώματος για την κατάκτηση υψηλότερων κοινωνικών 
θέσεων ή για την παραμονή στις θέσεις που είχαν «κλη-
ρονομηθεί» από τις προηγούμενες γενιές. Διαφορετικές 
εκπαιδευτικές διαδρομές και επιδόσεις οδήγησαν και 
σε διαφορετικές μορφές κοινωνικής κινητικότητας, με 
τα υψηλότερα και μεσαία στρώματα να επενδύουν στις 
μεγαλύτερες σε διάρκεια εκπαιδευτικές διαδρομές, οι 
οποίες κατά τεκμήριο οδηγούν και σε πιο αποδοτικά 
αποτελέσματα με όρους κοινωνικής κινητικότητας. 

Η στέγαση –με τη μορφή της πρόσβασης στην ιδι-
οκατοίκηση– υπήρξε ο τρίτος πυλώνας στήριξης της 
κοινωνικής κινητικότητας, με την έννοια ότι αποτέλεσε 
έναν τρόπο ένταξης στην κοινωνία της πόλης και εδραί-
ωσης της κοινωνικής θέσης μέσα από την υλοποίηση/
σταθεροποίηση των κερδών από την πορεία κοινωνι-
κής ανόδου. Ο τρόπος αυτός αποτελούσε και ασφαλή 
επένδυση σε συνθήκες όπου δεν υπήρχαν εναλλακτικές 
επενδυτικές επιλογές. Για τους επαγγελματοβιοτέχνες 
και τους παρόχους υπηρεσιών ειδικότερα, ο πυλώνας 
αυτός ήταν μερικές φορές ανταγωνιστικός προς τον 
πρώτο (τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση), αφού η επέν-
δυση και στους δύο γινόταν από τους ίδιους, και συνή-
θως περιορισμένους, πόρους. Από την άλλη πλευρά, η 
κατοχή ιδιόκτητης κατοικίας –και όποιας άλλης ακίνη-
της περιουσίας πέρα από αυτήν– διευκόλυνε την επαγ-
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γελματική δραστηριότητα με μείωση των τρεχουσών 
δαπανών για τη στέγαση και, κυρίως, με την πρόσβαση 
που προσέφερε η υποθήκευση σε δανεικό χρήμα.

Η διεύρυνση των μεσαίων στρωμάτων και η βελτίω-
ση της θέσης τους δεν ακολούθησαν γραμμική πορεία 
στη μεγάλη διάρκεια. Μετά τη μεγάλη άνοδο των πρώ-
των μεταπολεμικών δεκαετιών, ακολούθησε περίοδος 
περιορισμού των δυνατοτήτων κοινωνικής ανόδου, η 
οποία οφείλεται στην αλλαγή της κοινωνικής «γεωμε-
τρίας» (όλο και περισσότερα μέλη των μεσαίων στρω-
μάτων που συναγωνίζονται για πεπερασμένο αριθμό 
κοινωνικά ανοδικών διαδρομών, περιορίζοντας παράλ-
ληλα ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες κοινωνικής 
ανόδου των χαμηλότερων στρωμάτων), καθώς και στην 
επικράτηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μείωσαν 
περαιτέρω τις πιθανότητες ανοδικής πορείας για τους 
αδύναμους και τους μεσαίους υποψήφιους. Ο περιορι-
σμός αυτός αφορά και τους τρεις πυλώνες, δηλαδή τη 
δυνατότητα δημιουργίας νέας ή την επιβίωση υπάρχου-
σας επιχείρησης, τη δυνατότητα επένδυσης σε μια μα-
κρόχρονη εκπαιδευτική πορεία και τη μετάφρασή της 
σε επαγγελματικό πλεονέκτημα, καθώς και τη δυνατό-
τητα πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση ή γενικότερα τη 
δυνατότητα απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Πέρα από 
τα παραπάνω, η τύχη των μεσαίων στρωμάτων καθορί-
ζεται και από αλλαγές στον παγκόσμιο καταμερισμό ερ-
γασίας και στους συσχετισμούς δυνάμεων που προκύ-
πτουν από αυτές. Οι περιορισμοί για τα ελληνικά μεσαία 
στρώματα συμβαδίζουν με τις συνθήκες αναπαραγωγής 
των μεσαίων στρωμάτων στις χώρες του ανεπτυγμένου 
κόσμου. Για τα στρώματα αυτά εμφανίζεται στασιμότη-
τα στη διακύμανση των εισοδημάτων την περίοδο μετά 
το 2000, σε αντίθεση με τα μεσαία στρώματα χωρών 
όπως η Κίνα και η Ινδία, τα εισοδήματα των οποίων την 
ίδια περίοδο εμφανίζουν μεγάλη αύξηση (Milanovic, 
2016). Τέλος, η πρόσφατη κρίση στην Ελλάδα, αποτέλε-
σε σημαντική παράμετρο που επαναπροσδιόρισε με αρ-
νητικό τρόπο τις συνθήκες αναπαραγωγής των μεσαίων 
στρωμάτων της χώρας.

Η κοινωνική φυσιογνωμία 
των επαγγελματοβιοτεχνών 
και παρόχων υπηρεσιών 
στην Αθήνα, 1991–2011 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Το βασικό ερώτημα για αυτή την ανιχνευτική προσπά-
θεια συνίσταται στο κατά πόσον:
1.   οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι πάροχοι  

υπηρεσιών αποτελούν μια σχετικώς ομοιογενή  
κοινωνική κατηγορία; 
και 

2.   αν αποτελούν ένα διακριτό τμήμα των μεσαίων 
στρωμάτων, όπου και εντάσσονται.

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, οι επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και οι πάροχοι υπηρεσιών εντάσσονται στα 
μεσαία στρώματα με βάση κυρίως την ανεξάρτητη απα-
σχόλησή τους (την ιδιότητα του εργοδότη ή αυτοαπα-

σχολούμενου). Αυτό το στοιχείο τους ενοποιεί. Τα πολλά 
επιμέρους επαγγέλματά τους, ωστόσο, είναι πολύ δια-
φορετικά και το ερώτημα είναι το εύρος των κοινωνι-
κών διαφορών τις οποίες συνεπάγονται.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Κεντρική επιλογή ήταν η διερεύνηση των παραπάνω 
ερωτημάτων μέσα από την επεξεργασία των αναλυτι-
κών δεδομένων των Απογραφών Πληθυσμού του 1991 
και του 2011. Τα δεδομένα αυτά προσφέρουν τη μέγιστη 
δυνατή ανάλυση με βάση την επαγγελματική κατηγο-
ρία (3ψήφιοι και 4ψήφιοι κωδικοί αντίστοιχα των επαγ-
γελματικών ταξινομήσεων—ΕΛΣΤΑΤ (1981, 2008)—που 
περιλαμβάνουν μερικές εκατοντάδες κατηγοριών) σε 
χρονική απόσταση 20 ετών, κάτι που επιτρέπει και την 
αποτύπωση των βασικών τάσεων εξέλιξης.

Από την άλλη πλευρά, ήταν σημαντικό η διερεύνηση 
να αφορά όσο το δυνατόν περισσότερο τα επαγγέλματα 
που μέσω των οργανώσεών τους εντάσσονται στη ΓΣΕ-
ΒΕΕ. Η πρώτη πρακτική διαδικασία ήταν να παραβληθεί 
ο κατάλογος των βασικών επαγγελματικών οργανώσε-
ων που αποτελούν μέλη της ΓΣΕΒΕΕ με τις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες που καταγράφονται στα διαθέσιμα 
απογραφικά δεδομένα. Στόχος να επιλεγούν κατηγορίες 
που να βρίσκονται στο δυναμικό της ΓΣΕΒΕΕ και ταυ-
τόχρονα να αποτελούν διακριτές κατηγορίες με ικανό 
αριθμό μελών στα δεδομένα των απογραφών. Ορισμέ-
νες κατηγορίες, όπως οι αλουμινοκατασκευαστές, ήταν 
αδύνατο να επιλεγούν, επειδή δεν ήταν δυνατό να εντο-
πιστούν στα απογραφικά δεδομένα. Επελέγησαν τελι-
κώς επτά μεγάλες κατηγορίες. Σε μερικές περιπτώσεις, 
στις επτά αυτές κατηγορίες συνενώνονται δύο διαφορε-
τικές υποκατηγορίες –όπως εστιάτορες/ξενοδόχοι, κομ-
μωτές/αισθητικοί και επιπλοποιοί/ξυλουργοί– επειδή οι 
υποκατηγορίες αυτές δεν ήταν διαχωρισμένες μεταξύ 
τους στην Απογραφή του 1991 (Πίνακας 1).

Στη συνέχεια, οι επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών εξετάσθηκαν ως 
προς τη σύνθεσή τους σε σχέση με το φύλο, την υπη-
κοότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις συνθήκες κα-
τοικίας, καθώς και τις τάσεις που παρουσίασαν ως προς 
αυτές τις παραμέτρους την περίοδο 1991–2011. Σημα-
ντική παράμετρο της εξέτασης αποτέλεσε η διερεύνη-
ση της χωρικής κατανομής των κατηγοριών αυτών ως 
προς τον τόπο κατοικίας τους στον χώρο της πόλης. 
Τέλος, αποτυπώθηκαν με αδρό τρόπο οι τάσεις κοινω-
νικής κινητικότητας των μελών τους, ανιχνεύοντας την 
κοινωνική προέλευσή τους –με βάση την επαγγελματι-
κή κατηγορία των γονέων τους– αλλά και τη δυναμική 
της κοινωνικής αναπαραγωγής τους με βάση την κοινω-
νικοεπαγγελματική φυσιογνωμία των παιδιών τους.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

☞  Οι γενικές τάσεις 1991–2011
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το μέγεθος και η δυναμική 
των επτά κατηγοριών επαγγελματοβιοτεχνών την περί-
οδο 1991–2011. Ο πίνακας περιλαμβάνει και τα αντίστοι-
χα δεδομένα για τις μεγάλες κοινωνικοεπαγγελματικές 
κατηγορίες ως συγκριτικό στοιχείο. Το ποσοστό των 
ανεξάρτητων θέσεων εργασίας –εργοδότες και αυτοα-
πασχολούμενοι–μειώθηκε κατά την εν λόγω εικοσαετία 
για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, καθώς και για 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1   Αντιστοιχία των επιλεγμένων κατηγοριών επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων  
υπηρεσιών στις ταξινομήσεις των επαγγελματικών κατηγοριών του 1991 και 2011

Kατηγορία επαγγελματοβιοτέχνη 1991 2011

Εστιάτορες / ξενοδόχοι •  (500) Διευθύνοντες 
επιχειρηματίες ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, αναψυκτηρίων 
κ.π.α.ε.

•  (531) Μάγειροι

•  (532) Σερβιτόροι (γκαρσόν) 
κ.π.α.ε.

•  (1412) Διευθυντές εστιατορίων

•  (3434) Αρχιμάγειροι

•  (4224) Υπάλληλοι υποδοχής 
ξενοδοχείων

•  (5120) Μάγειροι

•  (5131) Σερβιτόροι εστιατορίων

•  (5132) Σερβιτόροι κυλικείων και 
μπαρ

Κομμωτές / αισθητικοί •  (570) Κουρείς, κομμωτές, 
αισθητικοί καλλονής κ.π.α.ε.

•  (5141) Κομμωτές/κομμώτριες

•  (5142) Αισθητικοί και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα

Ζαχαροπλάστες •  (776) Αρτοποιοί, τεχνίτες 
ζυμαρικών, ζαχαροπλάστες, 
παρασκευαστές ζαχαρωδών, 
σοκολατοποιοί κ.π.α.ε.

•  (7512) Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες •  (855) Ηλεκτροτεχνίτες 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

•  (7411) Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα

•  (7412) Μηχανικοί και εφαρμοστές 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

•  (7413) Εγκαταστάτες και 
επισκευαστές ηλεκτρικών 
γραμμών

Υδραυλικοί •  (871) Υδραυλικοί και 
εγκαταστάτες σωληνώσεων

•  (7126) Υδραυλικοί και 
εγκαταστάτες σωληνώσεων

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ-Μοτο •  (843) Μηχανοτεχνίτες 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών

•  (7231) Μηχανικοί και 
επισκευαστές αυτοκινούμενων 
οχημάτων

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί •  (731) Τεχνίτες και εργάτες 
πρώτης κατεργασίας ξύλου

•  (732) Πριονιστές, επικολλητές 
(κόντρα-πλακέ) κλπ.,τεχνίτες 
και εργάτες μηχανικής 
επεξεργασίας ξύλου

•  (811) Επιπλoποιοί

•  (812) Χειριστές ξυλουργικών 
μηχανημάτων

•  (819) Επιπλοποιοί, ξυλουργοί 
κ.π.α.ε., μ.α.α.

•  (954) Ξυλουργοί οικοδομών 
κ.π.α.ε.

•  (7115) Ξυλουργοί και μαραγκοί

•  (7521) Τεχνίτες επεξεργασίας 
ξύλου

•  (7522) Επιπλοποιοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα

•  (7523) Ρυθμιστές και ρυθμιστές-
χειριστές μηχανημάτων 
επεξεργασίας ξύλου

•  (8172) Χειριστές εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας ξύλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2   Συνολικό μέγεθος και ανεξάρτητες θέσεις εργασίας ανά ευρείες επαγγελματικές  
κατηγορίες και ανά επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων  
υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Αττικής

Επαγγελματική  
κατηγορία 

1991 2011
% Ε & Α 

1991 
% Ε & Α  

2011 
Ε & Α* Σύνολο Ε & Α* Σύνολο

Διευθυντικά στελέχη  
και επαγγελματίες**

81.203 281.468 161.227 622.324 28,8 25,9

Υπάλληλοι γραφείου και 
Απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών

149.637 580.333 82.695 565.847 25,8 14,6

Τεχνίτες και εργάτες 118.903 408.838 101.577 478.270 29,1 21,2

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 16.749 40.091 17.012 73.334 41,8 23,2

Κομμωτές / αισθητικοί 6.666 12.057 7.495 22.756 55,3 32,9

Ζαχαροπλάστες 4.363 10.593 3.195 9.908 41,2 32,2

Ηλεκτροτεχνίτες-
εγκαταστάτες

4.462 14.565 6.480 25.313 30,6 25,6

Υδραυλικοί 4.515 9.351 4.573 10.393 48,3 44,0

Μηχανοτεχνίτες 
ΙΧ+Μοτο

6.518 16.125 4.274 12.155 40,4 35,2

Επιπλοποιοί και 
ξυλουργοί

10.832 23.563 4.583 11.931 46,0 38,4

Σύνολο 363.652 1.290.615 356.439 1.687.235 28,2 21,1

*   Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
**  Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί αναγκαστικά και οι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί ελεύθερων και επιστημονικών 

επαγγελματιών, που θα έπρεπε να ενταχθούν στην επόμενη κατηγορία. Το 2011 αριθμούσαν 186.218 άτομα, ενώ το 1991  
ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπολογιστεί επειδή είχαν καταγραφεί μαζί με τους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει πάντως  
ότι οι μεσαίες επαγγελματικές κατηγορίες παραμένουν οι πολυπληθέστερες, ενώ οι υψηλότερες έχουν χαμηλότερο  
ποσοστό και από τις εργατικές, παρά την σημαντική αύξησή τους την περίοδο 1991-2011.

☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)

όλες τις μεγάλες υποκατηγορίες του. Ωστόσο, η μείωση 
ήταν μεγαλύτερη για τις μεσαίες επαγγελματικές κατη-
γορίες, όπου εντάσσονται και οι επαγγελματοβιοτέχνες, 
και μικρότερη για τις υψηλότερες. Παράλληλα, οι ερ-
γατικές κατηγορίες εμφάνισαν μεγαλύτερη δυνατότητα 
διατήρησης ανεξάρτητων θέσεων εργασίας από ό,τι οι 
μεσαίες την περίοδο 1991–2011. Αυτό αντικατοπτρίζεται 
και στη σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού 
των θέσεων αυτών για τους επαγγελματοβιοτέχνες και 
παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με μεσαίες επαγ-
γελματικές κατηγορίες (εστιάτορες/ξενοδόχοι, κομμω-
τές/αισθητικοί) συγκριτικά με εκείνους που σχετίζονται 
με τα εργατικά επαγγέλματα (Πίνακας 2).

Οι σημαντικές αυξομειώσεις και οι διαφορές με-
ταξύ των επτά επιλεγμένων κατηγοριών δείχνουν ότι 

δεν υπάρχει μια κοινή πορεία που χαρακτηρίζει τους 
επαγγελματοβιοτέχνες συνολικά. Κατηγορίες που συν-
δέονται με τον τουρισμό ή την προσωπική φροντίδα 
εμφανίζουν σημαντική αύξηση στο ανθρώπινο δυνα-
μικό τους. Αυτή η αύξηση, ωστόσο, αφορά κυρίως τις 
θέσεις μισθωτής εργασίας, ενώ ο αριθμός των ανε-
ξάρτητων θέσεων δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα την πε-
ρίοδο 1991–2011, κάτι που οδήγησε και στη σημαντική 
ποσοστιαία μείωσή τους. Οι υπόλοιπες κατηγορίες που 
συνδέονται με εργατικά επαγγέλματα επίσης δεν είχαν 
κοινή πορεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις –όπως με τους 
επιπλοποιούς/ξυλουργούς– η αλλαγή των ειδικών συν-
θηκών στον συγκεκριμένο τομέα με την εμφάνιση μεγά-
λων αλυσίδων φθηνών επίπλων είναι μάλλον η εξήγηση 
της σημαντικής πτώσης, τόσο του συνολικού δυναμικού 
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όσο και των ανεξάρτητων θέσεων απασχόλησης. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις –εκτός των ηλεκτρολόγων για 
τους οποίους εμφανίζεται σημαντική αύξηση, η οποία 
ενδεχομένως όμως να οφείλεται και σε προβλήματα 
αντιστοίχισης των επιμέρους κατηγοριών μεταξύ 1991 
και 2011– η εξέλιξη συνοψίζεται σε σχετική στασιμότητα 
του συνολικού πληθυσμού και σε μείωση των ανεξάρ-
τητων θέσεων εργασίας, κάτι που σημαίνει και μείωση 
του ειδικού βάρους των κατηγοριών αυτών στον ενεργό 
πληθυσμό. 

☞  Το επίπεδο εκπαίδευσης
Η εικοσαετία 1991–2011 χαρακτηρίζεται από σημαντική 
άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης του ενεργού πληθυ-
σμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις περισσότερες άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με τους ευρωπαϊκούς στό-
χους σε σχέση με την πορεία που επιπέδου εκπαίδευ-
σης (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι τα 
άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μειώθηκαν σε 
έναν στους έξι περίπου το 2011 στο σύνολο του ενεργού 
πληθυσμού, ενώ για τις υψηλές ΚΕΚ το ποσοστό τους 
μειώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο. Μεταξύ των 
επαγγελματοβιοτεχνών, η άνοδος του επιπέδου εκπαί-
δευσης υπήρξε επίσης σημαντική, δεδομένου μάλιστα 
ότι για τις περισσότερες κατηγορίες που εξετάζονται, το 
επίπεδο εκπαίδευσης το 1991 ήταν χαμηλότερο από τον 
μέσο όρο – με εξαίρεση τους ηλεκτροτεχνίτες. Η διαφο-
ρά αυτή, παρά την άνοδο, παρέμεινε σημαντική, με τους 
επαγγελματοβιοτέχνες να εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε αρκετή απόσταση από τον μέσο όρο. Εξαίρεση και 
πάλι οι ηλεκτροτεχνίτες, για τους οποίους το ποσοστό 
περιορισμένης εκπαίδευσης (υποχρεωτικής) παρέμεινε 
χαμηλότερο από τον μέσο όρο, όπως όμως και το πο-
σοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η γενική 
εικόνα που προκύπτει από τον Πίνακα 3 είναι ότι η θέση 
των επαγγελματοβιοτεχνών στις μεσαίες επαγγελματι-
κές κατηγορίες εξακολουθεί να μην οφείλεται στις εκ-
παιδευτικές τους διαδρομές, αλλά στις ανεξάρτητες θέ-
σεις απασχόλησής τους στις οποίες έφτασαν μέσα από 
άλλες διαδρομές. Αυτό επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι 
οι διαφορές επιπέδου εκπαίδευσης μεταξύ ανεξάρτη-
των και μισθωτών θέσεων εργασίας στις επαγγελματι-
κές κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών που εξετάζουμε 
είναι πολύ περιορισμένες (Πίνακας 3).

☞  Το φύλο
Η παρουσία των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά στον 
ενεργό πληθυσμό κατά την εικοσαετία 1991–2011, κάτι 
που οφείλεται στη μαζική είσοδο των νέων γυναικών 
στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011, 
το ποσοστό γυναικών στον ενεργό πληθυσμό ήταν 80% 
για τις γυναίκες 25–34 ετών, 75,4% για 35–44 ετών, 
61,6% για 45–54 ετών και 25,7% για 55–64 ετών, ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες ήταν 90,6%, 
95,7%, 89,7% και 53,7% (ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Η αύξηση της παρουσίας των γυναικών αφορά πε-
ρισσότερο τις θέσεις μισθωτής απασχόλησης, αλλά 
και τις υψηλές ΚΕΚ – στις οποίες ωστόσο καταλαμβά-
νουν τις πιο χαμηλές ιεραρχικά θέσεις. Στο πλαίσιο των 
επαγγελματικών κατηγοριών των επαγγελματοβιοτε-
χνών που εξετάζουμε (Πίνακας 4), υπάρχει μια σαφής 
διαφοροποίηση κατά φύλο, με ορισμένες κατηγορίες να 
κυριαρχούνται από την παρουσία γυναικών (κομμωτές/
αισθητικοί), άλλες να είναι σχετικώς ισορροπημένες 
(εστιάτορες/ξενοδόχοι και ζαχαροπλάστες) και οι υπό-
λοιπες να αποτελούν «ανδρικά» επαγγέλματα. Η άνοδος 

του ποσοστού των γυναικών είναι σημαντική ακόμη και 
στα τελευταία, έστω και αν το ποσοστό τους παραμένει 
πολύ χαμηλό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανεξάρτητες θέ-
σεις εργασίας (Πίνακας 4).

☞  Η υπηκοότητα
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είχε περιορισμένο αριθμό 
ξένων μεταναστών μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Η 
αθρόα προσέλευση μεταναστών από την αρχή της δε-
καετίας του 1990 αναδόμησε τη γεωμετρία των ΚΕΚ, 
καθώς οι μετανάστες εντάχθηκαν κυρίως στις χαμηλό-
τερες θέσεις της κοινωνικοεπαγγελματικής ιεραρχίας. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, το ποσοστό των ξέ-
νων υπηκόων αυξήθηκε σημαντικά στο σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού την περίοδο 1991–2011, οπότε και 
πενταπλασιάστηκε περίπου, τόσο για τις ανεξάρτητες 
όσο και για τις θέσεις μισθωτής εργασίας. Αυτή η αύ-
ξηση ήταν πολύ μικρότερη για τις υψηλές ΚΕΚ, όπου η 
σχετική αύξηση ήταν συγκριτικά πολύ μικρότερη. Στον 
χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών, η αύξηση του πο-
σοστού των μεταναστών εμφανίζεται ανάλογη εκείνης 
για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού. Υπάρχει όμως 
μια διαφορά με το σύνολο του ενεργού πληθυσμού: οι 
επαγγελματικές κατηγορίες όπου εντάσσονται οι πά-
ροχοι υπηρεσιών και οι επαγγελματοβιοτέχνες εμφα-
νίζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστών 
στις μισθωτές θέσεις εργασίας, στις οποίες οι ίδιοι δεν 
ανήκουν. Στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες, συ-
νεπώς, η θέση στο επάγγελμα μοιάζει να σηματοδοτεί 
πολύ μεγαλύτερη κοινωνική διάκριση σε σύγκριση με το 
σύνολο του ενεργού πληθυσμού και, ακόμη μεγαλύτε-
ρη, σε σύγκριση με τις υψηλές ΚΕΚ. Η διαφοροποιημένη 
έκταση της πρόσβασης των μεταναστών στις διάφορες 
επαγγελματικές κατηγορίες ανάλογα με τη θέση στο 
επάγγελμα αποτελεί έμμεση ένδειξη της κοινωνικής 
(ταξικής) απόστασης που τις διαχωρίζει. Η παρουσία 
των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας μπορεί 
να υποστηρίξει κανείς ότι έχει διευρύνει τις αποστάσεις 
αυτές, ιδιαίτερα για επαγγελματικές κατηγορίες όπως 
των επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών, 
όπου προστέθηκε η εθνοφυλετική διάκριση στην ταξική 
απόσταση (Πίνακας 5).

☞  Οι συνθήκες στέγασης 
Μεταξύ 1991 και 2011 οι συνθήκες στέγασης –όπως 
τουλάχιστον αποτυπώνονται από τον διαθέσιμο χώρο 
κατοικίας κατά κεφαλή– βελτιώθηκαν σημαντικά. Το 
ποσοστό εκείνων που διαβιούν σε στενότητα χώρου 
(<20τμ/κεφαλή) υποδιπλασιάστηκε, ενώ το ποσοστό 
εκείνων που ζουν με άνεση στεγαστικού χώρου (>40τμ/
κεφαλή) αυξήθηκε κατά 2,5 φορές. Η βελτίωση αυτή 
μοιάζει να αφορά με ανάλογο τρόπο όλες τις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες, κάτι που σημαίνει ότι διατηρήθη-
καν και οι μεταξύ τους αποστάσεις. 

Για τις κατηγορίες των επαγγελματοβιοτεχνών και 
παρόχων υπηρεσιών η βελτίωση ήταν ανάλογη με των 
υπολοίπων. Όμως, αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι στεγαστι-
κές τους συνθήκες βελτιώθηκαν, εξακολουθούν να υπο-
λείπονται του μέσου όρου (Πίνακας 6). 

Σε συνθήκες όπως οι ελληνικές, η ιδιότητα του ιδιο-
κάτοικου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά 
τη στέγαση καθαυτή, αλλά και την κοινωνική θέση γε-
νικότερα. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν υψηλό και 
κινήθηκε ανοδικά καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο 
στο σύνολο της χώρας και στην πρωτεύουσα ειδικότερα 
(Μαλούτας, 2018). Η διαφορά της Ελλάδας με τις περισ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3   Ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ατόμων με έως και υποχρεωτική 
εκπαίδευση για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, τις υψηλές κοινωνικοεπαγγελματικές 
κατηγορίες (ΚΕΚ) και σε επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων 
υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Αττικής

Τριτοβάθμια Υποχρεωτική

Ε & Α* Μισθωτοί Ε & Α* Μισθωτοί

Υψηλές ΚΕΚ 1991 73,4 72,3 8,4 6,8

2011 66,5 82,8 7,4 1,2

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 1991 6,9 3,4 59,6 66,6

2011 15,7 15,5 28,0 23,6

Κομμωτές / αισθητικοί 1991 3,3 3,4 66,8 58,9

2011 9,1 7,4 27,2 16,6

Ζαχαροπλάστες 1991 2,7 1,6 69,5 74,9

2011 11,5 7,8 35,2 38,8

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες 1991 7,2 7,5 34,4 31,1

2011 23,8 23,0 10,0 11,9

Υδραυλικοί 1991 1,0 1,4 76,1 72,9

2011 6,1 6,0 36,2 32,5

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ+Μοτο 1991 4,1 4,0 50,7 46,1

2011 9,6 10,2 23,1 20,7

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί 1991 1,6 1,5 77,6 78,0

2011 8,4 6,3 41,9 50,8

Σύνολο 1991 21,4 23,7 35,4 35,5

2011 39,9 36,6 20,7 16,9

*  Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4   Ποσοστό γυναικών στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, τις υψηλές 
κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες (ΚΕΚ) και σε επιλεγμένες κατηγορίες 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Αττικής

Ε & Α* Μισθωτοί

Υψηλές ΚΕΚ 1991 31,5 36,8

2011 45,7 54,5

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 1991 21,9 31,0

2011 31,5 45,0

Κομμωτές / αισθητικοί 1991 72,0 71,3

2011 89,5 88,4

Ζαχαροπλάστες 1991 19,1 28,5

2011 35,8 37,7

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες 1991 0,5 3,7

2011 1,0 11,2

Υδραυλικοί 1991 0,4 2,4

2011 0,7 5,8

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ+Μοτο 1991 0,5 1,2

2011 0,8 2,6

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί 1991 1,9 7,2

2011 3,9 9,5

Σύνολο 1991 22,9 38,2

2011 31,7 47,0

*  Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5   Ποσοστό ξένων υπηκόων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, τις υψηλές 
κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες (ΚΕΚ) και σε επιλεγμένες κατηγορίες 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Αττικής

Ε & Α* Μισθωτοί

Υψηλές ΚΕΚ 1991 2,4 3,5

2011 2,9 3,6

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 1991 1,9 7,8

2011 4,1 24,5

Κομμωτές / αισθητικοί 1991 1,8 7,7

2011 2,8 15,5

Ζαχαροπλάστες 1991 0,8 7,6

2011 3,4 32,3

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες 1991 0,9 6,8

2011 2,1 15,4

Υδραυλικοί 1991 1,1 11,0

2011 2,9 26,1

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ+Μοτο 1991 1,0 2,1

2011 2,3 11,4

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί 1991 1,0 6,0

2011 5,0 31,5

Σύνολο 1991 1,7 2,9

2011 9,2 14,4

*  Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6   Ποσοστό ατόμων με περιορισμένο χώρο (<20τμ) και με άνεση χώρου κατοικίας (>40τμ)  
για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, τις υψηλές κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες 
(ΚΕΚ) και σε επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών  
στην Περιφέρεια της Αττικής

<20τμ/κεφαλή >40τμ/κεφαλή

Ε & Α* Μισθωτοί Ε & Α* Μισθωτοί

Υψηλές ΚΕΚ 1991 19,1 27,4 27,3 18,7

2011 8,9 10,4 44,5 38,4

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 1991 41,9 53,5 11,3 7,2

2011 18,5 29,0 27,8 19,5

Κομμωτές / αισθητικοί 1991 38,0 48,5 12,9 9,0

2011 16,6 25,2 29,7 19,9

Ζαχαροπλάστες 1991 43,0 56,5 7,9 5,3

2011 21,7 37,2 21,1 13,4

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες 1991 48,3 51,2 6,9 6,1

2011 20,3 27,5 23,4 18,0

Υδραυλικοί 1991 54,0 57,4 5,5 4,4

2011 27,7 36,1 16,9 12,9

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ+Μοτο 1991 46,8 54,1 6,6 5,4

2011 22,2 29,1 20,0 17,0

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί 1991 49,3 59,1 6,2 4,7

2011 23,6 39,2 22,9 12,8

Σύνολο 1991 34,3 40,2 14,2 10,7

2011 17,3 22,2 31,7 24,8

*  Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7   Ποσοστό ιδιοκατοίκων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, τις υψηλές 
κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες (ΚΕΚ) και σε επιλεγμένες κατηγορίες 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Αττικής

Ε & Α* Μισθωτοί

Υψηλές ΚΕΚ 1991 69,8 66,1

2011 75,1 73,3

Εστιάτορες / ξενοδόχοι 1991 61,9 52,4

2011 68,0 50,8

Κομμωτές / αισθητικοί 1991 62,0 57,0

2011 69,5 60,5

Ζαχαροπλάστες 1991 67,5 56,5

2011 74,1 51,7

Ηλεκτροτεχνίτες-εγκαταστάτες 1991 71,3 68,2

2011 74,8 66,9

Υδραυλικοί 1991 67,5 63,9

2011 70,6 58,5

Μηχανοτεχνίτες ΙΧ+Μοτο 1991 71,2 65,8

2011 79,7 68,0

Επιπλοποιοί και ξυλουργοί 1991 71,4 58,7

2011 75,1 54,6

Σύνολο 1991 68,6 63,4

2011 71,5 64,9

*  Εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)
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σότερες Ευρωπαϊκές χώρες –πλην εκείνων της Νότιας 
Ευρώπης όπου η στέγαση παρουσιάζει παρόμοια χα-
ρακτηριστικά (Allen et al., 2004)– είναι ότι η ιδιοκατοί-
κηση δεν αποτελούσε παραδοσιακά πλεονέκτημα των 
υψηλών ΚΕΚ, αλλά ένα χαρακτηριστικό που αφορούσε 
το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού σώματος. Ταξικές 
διαφορές στη στέγαση προφανώς υπήρχαν, αλλά αφο-
ρούσαν περισσότερο την ποιότητα, το μέγεθος και τη 
χωροθέτηση της κατοικίας και λιγότερο το καθεστώς 
ενοίκησής της. Οι συνθήκες άλλαξαν με την πάροδο του 
χρόνου, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και μετά. 
Η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση έγινε ταξικά όλο και 
πιο άνιση για διάφορους λόγους (Emmanuel, 2014). Ο 
βασικότερος λόγος είναι η αύξηση των τιμών, την οποία 
προκάλεσε η επιθετική είσοδος των εμπορικών τραπε-
ζών στο πεδίο του στεγαστικού δανεισμού, που αύξησε 
σημαντικά την αγοραστική δύναμη των μεσαίων στρω-
μάτων (Emmanuel, 2004), κάνοντας την αγορά κατοικί-
ας πολύ δυσκολότερη για τα χαμηλότερα στρώματα. Η 
αυξημένη αυτή δυσκολία για τα χαμηλότερα στρώματα 
δεν οδήγησε, ωστόσο, σε σημαντική κοινωνική ανατα-
ραχή, κυρίως επειδή ένα μεγάλο μέρος των γηγενών 
εργατικών στρωμάτων βρισκόταν ήδη σε καθεστώς ιδι-
οκατοίκησης και, παράλληλα, επρόκειτο για στρώματα 
που βρίσκονταν σε συρρίκνωση και μπορούσαν να κα-
λύψουν ως ένα βαθμό τις στεγαστικές ανάγκες και των 
επόμενων γενεών, μέσα από οικογενειακές στρατηγικές 
αναδιανομής του υπάρχοντος στεγαστικού τους αποθέ-
ματος. Από την άλλη πλευρά, η ταξική ανισότητα όσον 
αφορά την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση διευρύνθη-
κε με την έλευση των ξένων μεταναστών, που προστέ-
θηκαν στα χαμηλότερα γηγενή στρώματα, αφού στην 
πλειονότητά τους δεν είχαν ακίνητη περιουσία, ούτε και 
τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν. Η δική τους αδυναμία 
πρόσβασης σε ιδιόκτητη κατοικία δεν οδήγησε σε ορα-
τό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, λόγω της απουσίας 
πολιτικών δικαιωμάτων και λόγω της συνολικότερα πε-
ριορισμένης ορατότητας των μεταναστευτικών ομάδων.

Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι οι κατηγορίες των 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών πα-
ρουσιάζουν ποσοστά ιδιοκατοίκησης που βρίσκονται 
συχνά πάνω από τον μέσο όρο, ακόμη και πάνω από 
εκείνα των υψηλών ΚΕΚ. Αυτό ισχύει κυρίως για τις 
επαγγελματικές κατηγορίες εργατικού χαρακτήρα, ενώ 
για εκείνες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, 
τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης είναι αρκετά χαμηλότερα. 
Για το ζήτημα αυτό μπορεί να γίνουν κάποιες υποθέσεις 
όσον αφορά τις παραμέτρους που ωθούν ή επιτρέπουν 
επενδύσεις σε ιδιόκτητη κατοικία από ορισμένες ομάδες 
σε σύγκριση με άλλες – όπως οι απαιτήσεις επένδυσης 
στην επαγγελματική δραστηριότητα που μπορεί να πε-
ριορίζει την επένδυση στην κατοικία ή η ηλικιακή φυσι-
ογνωμία κάποιων επαγγελματικών ομάδων που επέτρε-
ψε να επωφεληθούν των ευκαιριών που προσέφεραν 
προηγούμενες περίοδοι. Οι υποθέσεις αυτές, ωστόσο, 
χρειάζονται διερεύνηση για να μπορέσουν να στηρι-
χθούν με αξιόπιστο τρόπο (Πίνακας 7).

Τέλος, ένα χαρακτηριστικό του ποσοστού ιδιοκα-
τοίκησης για το σύνολο σχεδόν των επαγγελματικών 
ομάδων των επαγγελματοβιοτεχνών και των παρόχων 
υπηρεσιών που εξετάζονται εδώ είναι ότι οι μισθωτές 
κατηγορίες των ίδιων ομάδων παρουσιάζουν σημαντι-
κά πιο χαμηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, των οποίων η 
πορεία ήταν καθοδική την περίοδο 1991–2011, ενάντια 
στη γενική τάση αύξησης της ιδιοκατοίκησης. Η ερμη-
νεία στην περίπτωση αυτή αφορά αφενός τη σημαντική 

ταξική απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων θέσεων εργασί-
ας –δηλαδή επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπη-
ρεσιών– και μισθωτών στις κατηγορίες αυτές, καθώς 
και το γεγονός ότι στις μισθωτές θέσεις των κατηγοριών 
αυτών εντάχθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο πολλοί 
μετανάστες, για τους οποίους η ενοικίαση αποτελεί το 
κυρίαρχο καθεστώς ενοίκησης.

☞  Η χωροθέτηση του τόπου κατοικίας
Ένα σημαντικό τεκμήριο για την κοινωνική θέση των δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων προκύπτει από τη χωροθέ-
τηση της κατοικίας τους. Για τη μητροπολιτική περιοχή 
της Αθήνας υπάρχει πρόσφατη χαρτογράφηση της κοι-
νωνικής τυπολογίας των περιοχών κατοικίας της πόλης 
(Μαλούτας, 2018: 120) καθώς και λεπτομερής χαρτογρά-
φηση ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικοεπαγγελματικών 
κατηγοριών, άμεσα προσβάσιμη στο διαδίκτυο (Μαλού-
τας και Σπυρέλλης, 2019) με βάση τα αναλυτικά αποτε-
λέσματα της Απογραφής Πληθυσμού του 2011. Από τη 
γενική κοινωνική τυπολογία του τόπου κατοικίας προ-
κύπτει ότι οι υψηλές ΚΕΚ χωροθετούνται κυρίως στα 
βορειοανατολικά προάστια μέσα στο λεκανοπέδιο, κατά 
μήκος της παραλίας στη νοτιοανατολική πλευρά και σε 
ορισμένες γειτονιές του κέντρου. Οι εργατικές περιοχές 
είναι χωροθετημένες κυρίως στη δυτική πλευρά του λε-
κανοπεδίου και στην ευρύτερη περιφέρεια της πόλης 
εκτός λεκανοπεδίου, ενώ εργατικές κατηγορίες –κυρί-
ως ανειδίκευτες– συνυπάρχουν με μεσαία στρώματα σε 
πολλές γειτονιές στο κέντρο της πόλης. Τέλος, οι μεσαί-
ες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες χωροθετούνται 
κυρίως στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων αλλά και 
στους Δήμους γύρω από αυτόν.

Η χωροθέτηση των επαγγελματοβιοτεχνών και πα-
ρόχων υπηρεσιών που εξετάζουμε μοιάζει αρκετά δι-
άσπαρτη, κάτι που συνάδει με την μεσοστρωματική 
κοινωνική τους φυσιογνωμία (Χάρτες 1–7). Μεταξύ των 
κατηγοριών αυτών, εκείνες που σχετίζονται με εργατι-
κά επαγγέλματα απουσιάζουν από περιοχές κατοικίας 
των υψηλότερων ΚΕΚ, όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη και η 
Εκάλη. Εκείνες που έχουν σχέση με την εστίαση, τα ξε-
νοδοχεία, τα κομμωτήρια και την αισθητική εμφανίζουν 
ακόμη μεγαλύτερη ισοκατανομή στον χώρο. Για πολλές 
από τις κατηγορίες αυτές η ισοκατανομή στο χώρο συν-
δέεται και με το είδος των υπηρεσιών/προϊόντων που 
παρέχουν/παράγουν, τα οποία αναφέρονται στη μικρο-
κλίμακα της πόλης – όπως οι αρτοποιοί/ζαχαροπλάστες, 
οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι. Η χαρτογράφηση των 
αντίστοιχων μισθωτών κατηγοριών –που δεν παρουσιά-
ζεται στο κείμενο αυτό λόγω της απαιτούμενης μεγάλης 
έκτασης– δείχνει ότι η χαμηλότερη κοινωνική τους θέση, 
όπως προέκυψε και από τους προηγούμενους πίνακες, 
αντιστοιχεί και σε χωροθέτηση που τις φέρνει πλησιέ-
στερα στη δυτική πλευρά της πόλης και στις χαμηλότε-
ρες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες που υπερεκ-
προσωπούνται σε αυτήν την πλευρά.

☞  Η κοινωνική κινητικότητα
Η τελευταία ενότητα σε αυτήν τη σύντομη και ανιχνευτι-
κή διερεύνηση της κοινωνικής φυσιογνωμίας ορισμένων 
κατηγοριών επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρε-
σιών την περίοδο 1991–2011 αφορά την κοινωνική τους 
κινητικότητα. Τα δύο βασικά ερωτήματα, στην περίπτωση 
αυτήν, αφορούν την κοινωνική προέλευση των σχετικών 
κατηγοριών καθώς και τον κοινωνικό τους προορισμό. 
Επειδή η κινητικότητα την οποία διερευνούμε αφορά τις 
διαγενεακές μετακινήσεις, το ζητούμενο πρακτικά είναι 
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να εντοπισθούν τα επαγγέλματα γονέων που οδήγησαν 
στις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών 
και παρόχων υπηρεσιών, καθώς και τα επαγγέλματα που 
εξασκούν οι γόνοι αυτών των κατηγοριών.

Η δυνατότητα συσχέτισης επαγγελματικών κατηγο-
ριών μεταξύ διαδοχικών γενεών προσφέρεται από τις 
Απογραφές Πληθυσμού για καθαρά πρακτικούς λόγους: 
είναι σημαντικό το ποσοστό των νέων που εξακολου-
θούν να ζουν με τους γονείς τους, ενώ έχουν ξεκινήσει 
την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, κάτι που επι-
τρέπει τη συσχέτιση των επαγγελμάτων που εξασκούν 
διαδοχικές γενιές της οικογένειας. Η τεκμηρίωση της 
μεθοδολογικής εγκυρότητας της προσέγγισης αυτής 
βασίζεται όχι μόνο στο μεγάλο ποσοστό των νέων που 
δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το γονικό τους νοι-
κοκυριό παρά το γεγονός ότι απασχολούνται επαγγελ-
ματικά, αλλά και στο ότι τα χαρακτηριστικά των νέων 
που δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν είναι πολύ δια-

2.	 	Η	τεκμηρίωση	της	σχετικής	μεθόδου	παρουσιάζεται	αναλυτικά	σε	άλλη	δημοσίευση	 

(Μαλούτας,	2015:	135–143).

φορετικά από εκείνων που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. 
Συνεπώς, η μελέτη της διαγενεακής κινητικότητας που 
επιτρέπει η ομάδα των μη ανεξαρτητοποιημένων νέων 
–επειδή βρίσκονται στο ίδιο νοικοκυριό με τους γονείς 
τους και έτσι μπορούν να συσχετισθούν οι επαγγελματι-
κές τους κατηγορίες– μπορεί να θεωρηθεί ότι σε μεγάλο 
βαθμό είναι ενδεικτική για όσα αφορούν το συνολικό 
πληθυσμό.2

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 1, οι επαγγελμα-
τοβιοτέχνες προέρχονται κυρίως από ανιόντες με εργα-
τικό επάγγελμα. Το 1991, το σχετικό ποσοστό ανερχόταν 
σε 75% με 80%, ενώ το 2011 είχε μειωθεί σε 70% περί-
που. Συγκριτικά με το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, 
για το οποίο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 33% και 24% 
περίπου, η εργατική προέλευση των επαγγελματοβιο-
τεχνών είναι πολύ εντονότερη. Αντίθετα, οι κατηγορί-
ες παρόχων υπηρεσιών που διερευνούμε –ξενοδόχους/
εστιάτορες και κομμωτές/αισθητικούς– προέρχονται 

Χάρτες 1–7  Χωροθέτηση των επιλεγμένων κατηγοριών 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσι-
ών ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους στην 
Περιφέρεια Αττικής (2011).
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κυρίως από ενδιάμεσες επαγγελματικές κατηγορίες. 
Την περίοδο 1991–2011, η εργατική προέλευση αυτών 
των κατηγοριών –που ήταν πλησιέστερη στο σύνολο 
του ενεργού πληθυσμού–μειώθηκε περαιτέρω, ενώ ειδι-
κά για τους ξενοδόχους/εστιάτορες αυξήθηκε πολύ ση-
μαντικά το ποσοστό που προερχόταν από υψηλές ΚΕΚ. 
Συνεπώς, όσον αφορά τις κατηγορίες που διερευνούμε, 
η εργατική προέλευση εξακολούθησε να είναι κυρίαρχη 
για τους επαγγελματοβιοτέχνες, ενώ για τους παρόχους 
υπηρεσιών μειώθηκε σε ποσοστά ίσα ή και χαμηλότερα 
από εκείνα του συνολικού ενεργού πληθυσμού. 

Αντιπαραβάλλοντας τα Διαγράμματα 1 και 2 γίνεται 
φανερό ότι η προέλευση από εργατικές κατηγορίες μει-
ώνεται για όλους και ότι η κατεύθυνση των νέων γενεών 
προς αυτές τις κατηγορίες μειώνεται ακόμη περισσό-
τερο. Ωστόσο, οι επαγγελματοβιοτέχνες διατηρούν μια 
συγκριτικά προνομιακή σχέση με τις εργατικές κατηγο-
ρίες, τόσο ως ανιόντες όσο και ως κατιόντες, έστω και 
αν η σχέση αυτή εξασθενεί, όπως και για το σύνολο του 
ενεργού πληθυσμού. Η απόσταση από τις εργατικές κα-
τηγορίες είναι πιο μεγάλη για τους παρόχους υπηρεσι-

ών, των οποίων η σχέση με τις κατηγορίες αυτές ήταν 
ήδη πιο περιορισμένη από το 1991 και έγινε αισθητά μι-
κρότερη από ότι για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού 
μέσα στην εικοσαετία 1991–2011 (Διάγραμμα 1).

Τέλος, η σχέση των επαγγελματοβιοτεχνών και πα-
ρόχων υπηρεσιών που εξετάζουμε με τις υψηλές ΚΕΚ 
είναι περιορισμένη, με την έννοια ότι είναι περιορισμένο 
το ποσοστό των επαγγελματοβιοτεχνών που προέρχε-
ται από τις κατηγορίες αυτές (Διάγραμμα 1), όσο και των 
απογόνων τους που καταλήγουν σε αυτές (Διάγραμμα 
2). Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία εστιάτορες/ξενο-
δόχοι, για την οποία κατά την εικοσαετία 1991–2011 δι-
ευρύνθηκαν σημαντικά τα ποσοστά, τόσο εκείνων που 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και προέρχονται από 
γονείς που ανήκαν σε υψηλές ΚΕΚ όσο και εκείνων που 
προέρχονται από γονείς αυτής της κατηγορίας και εξα-
σκούν επάγγελμα που ανήκει στις υψηλές ΚΕΚ (Διά-
γραμμα 2).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1   Ποσοστό ευρέων κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών στις οποίες ανήκουν  
τα άτομα αναφοράς* των νοικοκυριών στα οποία εντάσσονται ως «παιδιά»**  
οι αναφερόμενες κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών 

Ξυλουργοί/επιπλοποί
2011

1991

Μηχανικοί ΙΧ-μοτό
2011

1991

Υδραυλικοί
2011

1991

Ηλεκτροτεχνίτες
2011

1991

Ζαχαροπλάστες/αρτοποιοί
2011

1991

Κομμωτές/αισθητικοί
2011

1991

Εστιάτορες/ξενοδόχοι
2011

1991

Υψηλές ΚΕΚ
2011

1991

Όλοι
2011

1991

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

*  Ως άτομα αναφοράς έχουν εκληφθεί οι υπεύθυνοι νοικοκυριού για το 1991 και οι καταγε-
γραμμένοι στην πρώτη θέση στην καρτέλα του νοικοκυριού για το 2011, όταν για λόγους 
πολιτικής ορθότητας καταργήθηκε η καταγραφή «αρχηγού» ή «υπευθύνου».

**  Η ιδιότητα του «παιδιού» προκύπτει από τη μεταβλητή «θέση στην πυρηνική οικογένεια».
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)

Από Εργατικές ΚΕΚΑπό Ενδιάμεσες ΚΕΚΑπό Υψηλές ΚΕΚ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2   Ποσοστό ευρέων κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών των «παιδιών»** ανάλογα  
με τις κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών των ατόμων 
αναφοράς* στα νοικοκυριά όπου εντάσσονται

Ξυλουργοί/επιπλοποί
2011

1991

Μηχανικοί ΙΧ-μοτό
2011

1991

Υδραυλικοί
2011

1991

Ηλεκτροτεχνίτες
2011

1991

Ζαχαροπλάστες/αρτοποιοί
2011

1991

Κομμωτές/αισθητικοί
2011

1991

Εστιάτορες/ξενοδόχοι
2011

1991

Υψηλές ΚΕΚ
2011

1991

Όλοι
2011

1991

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

*  Ως άτομα αναφοράς έχουν εκληφθεί οι υπεύθυνοι νοικοκυριού για το 1991 και οι καταγε-
γραμμένοι στην πρώτη θέση στην καρτέλα του νοικοκυριού για το 2011, όταν για λόγους 
πολιτικής ορθότητας καταργήθηκε η καταγραφή «αρχηγού» ή «υπευθύνου».

**  Η ιδιότητα του «παιδιού» προκύπτει από τη μεταβλητή «θέση στην πυρηνική οικογένεια».
☞  Πηγή: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015)

Προς Εργατικές ΚΕΚΠρος Ενδιάμεσες ΚΕΚΠρος Υψηλές ΚΕΚ
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Επίλογος

Η ανιχνευτική διερεύνηση, με βάση τα αναλυτικά δε-
δομένα των Απογραφών Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ του 
1991 και του 2011, που συνοψίζεται σε αυτό το κείμενο 
έδειξε ότι:

Οι ανεξάρτητες θέσεις εργασίας μειώθηκαν συνολι-
κά την περίοδο 1991–2011 (σε αντίθεση με τις μισθωτές 
που αυξήθηκαν). Αυτή η εξέλιξη σημαίνει συρρίκνω-
ση του κοινωνικοεπαγγελματικού χώρου στον οποίον 
εντάσσονται επαγγελματοβιοτέχνες και πάροχοι υπη-
ρεσιών, αλλά δεν είναι κάτι που υλοποιήθηκε στην ίδια 
έκταση για τις επιμέρους κατηγορίες των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών που εξετάστηκαν.

Η παρουσία των γυναικών αυξήθηκε σημαντικά στο 
σύνολο του ενεργού πληθυσμού, χωρίς όμως να μειω-
θούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ κατηγοριών με αυξη-
μένη ή με ελάχιστη γυναικεία παρουσία. Η αύξηση των 
γυναικών ήταν μεγαλύτερη στις χαμηλότερες θέσεις 
εργασίας (μισθωτές) στους επαγγελματικούς τομείς 
των παρόχων υπηρεσιών και επαγγελματοβιοτεχνών, 
κάτι που σηματοδοτεί τις συγκριτικά αυξημένες δυσκο-
λίες που παρουσιάζει η είσοδος των γυναικών στις θέ-
σεις των επαγγελματοβιοτεχνών.

Η παρουσία των αλλοδαπών αυξήθηκε πολύ σημα-
ντικά στα σχετικά επαγγέλματα, όπως ήταν αναμενό-
μενο για την 20ετία 1991–2011, αλλά αφορά κυρίως τις 
μισθωτές θέσεις εργασίας. Ο χώρος των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και των παρόχων υπηρεσιών –ιδίως των 
πρώτων– είναι μεταξύ εκείνων όπου η πρόσβαση των 
αλλοδαπών ήταν συγκριτικά μικρότερη, όπως συνέβη 
και με τις υψηλές ΚΕΚ.

Η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης του ενεργού 
πληθυσμού μοιάζει να αφορά τους επαγγελματοβιοτέ-
χνες και παρόχους υπηρεσιών σε συγκριτικά μικρότερο 
βαθμό από ότι το σύνολο. Έτσι, ενώ αυξήθηκαν οι από-
φοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό τους 
παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ενεργού 
πληθυσμού. Αντίστοιχα, μειώθηκαν εκείνοι που διαθέ-
τουν, το πολύ, 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά 
για τους επαγγελματοβιοτέχνες και παρόχους υπηρε-
σιών το ποσοστό τους παραμένει υψηλότερο από τον 
μέσο όρο του ενεργού πληθυσμού.

Οι συνθήκες στέγασης, ως προς την επάρκεια χώ-
ρου κατοικίας, βελτιώθηκαν σημαντικά την εικοσαετία 
1991–2011 και έτσι μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό το ποσο-
στό εκείνων που ζουν σε συνθήκες στενότητας χώρου 
κατοικίας (<20τμ/κεφαλή), ενώ αυξήθηκε το ποσοστό 
εκείνων που ζουν σε συνθήκες ευρυχωρίας (>40τμ/κε-
φαλή). Ωστόσο, και ως προς τους δύο αυτούς δείκτες, 
οι κατηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων 
υπηρεσιών που εξετάστηκαν παρουσιάζουν δείκτες 
που υπολείπονται του μέσου όρου.

Η ιδιοκατοίκηση, που αποτελεί σημαντική παρά-
μετρο των συνθηκών στέγασης σε συνθήκες όπως οι 
ελληνικές, αυξήθηκε την περίοδο 1991–2011. Οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες και οι πάροχοι υπηρεσιών που εξε-
τάστηκαν αύξησαν τα ποσοστά ιδιοκατοίκησής τους 
αυτή την περίοδο. Οι πρώτοι ιδιοκατοικούν σε ποσοστά 
υψηλότερα του μέσου όρου, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών 
υπολείπονται. 

Ο τόπος κατοικίας των επαγγελματοβιοτεχνών και 
παρόχων υπηρεσιών που εξετάστηκαν είναι διάσπαρ-

τα χωροθετημένος στην Αθήνα, κάτι που ταιριάζει και 
με τη μεσοστρωματική φυσιογνωμία των κατηγοριών 
αυτών. Η χωροθέτηση της κατοικίας για ορισμένες κα-
τηγορίες επαγγελματοβιοτεχνών είναι πλησιέστερη στη 
χωροθέτηση των εργατικών στρωμάτων της πόλης.

Η κοινωνική κινητικότητα των κατηγοριών που 
εξετάστηκαν δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια 
προνομιακή σχέση των επαγγελματοβιοεχνών με τα 
εργατικά στρώματα, η οποία εξακολούθησε να αναπα-
ράγεται την περίοδο 1991–2011. Έτσι, το ποσοστό των 
επαγγελματοβιοτεχνών που προέρχονταν από πατέρα 
εργατικού επαγγέλματος και εκείνο των παιδιών τους 
που ακολούθησαν εργατικό επάγγελμα ήταν μεγαλύτε-
ρο του μέσου όρου για το σύνολο του ενεργού πληθυ-
σμού, κάτι που δεν άλλαξε την εικοσαετία 1991–2011. Η 
σχέση αυτή είναι πιο περιορισμένη για τους παρόχους 
υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στις ενδιά-
μεσες κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες.

Από την ανιχνευτική αυτή διερεύνηση δεν μπορούν 
να βγουν πιο λεπτομερή συμπεράσματα όσον αφορά 
την κοινωνικά ενιαία ή διαφορετική φυσιογνωμία των 
επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών που 
εξετάστηκαν. Υπάρχουν ενοποιητικά στοιχεία, όπως η 
ανεξαρτησία της θέσης εργασίας και οι συνάφειες στο 
εσωτερικό των δύο τομέων –επαγγελματοβιοτέχνες και 
πάροχοι υπηρεσιών– που μεταξύ τους, ωστόσο, μοιά-
ζουν αρκετά διαφορετικοί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
σχέση τους με τις εργατικές κατηγορίες. Από την άλλη 
πλευρά, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για διαφορές 
και στο εσωτερικό των επιμέρους κατηγοριών –σε σχέ-
ση, για παράδειγμα, με τη χωροθέτηση της κατοικίας ή 
τις συνθήκες στέγασης– που περιορίζουν τα περιθώ-
ρια να συγκροτεί ο χώρος αυτός μια σχετικώς συμπαγή 
κοινωνική κατηγορία. Τις διαφορές αυτές επιτείνει και 
η πολύ διαφορετική δυναμική των επιμέρους κατηγορι-
ών, που κυμαίνεται από τη σημαντική μείωση μέχρι τη 
δυναμική αύξηση του αριθμού των μελών τους.

Ανάλογη είναι και η απάντηση όσον αφορά τη θέση 
των επαγγελματοβιοτεχνών και παρόχων υπηρεσιών 
στα μεσαία στρώματα. Ακολουθώντας μια λογική κα-
τανομής του κεφαλαίου που διαθέτουν στο πρότυπο 
του Μπουρντιέ, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κατηγορίες 
αυτές διαθέτουν αυξημένο οικονομικό κεφάλαιο (μέσα 
παραγωγής με τη μορφή μικρής ιδιωτικής επιχείρησης, 
ιδιόκτητη κατοικία), ότι το εκπαιδευτικό τους κεφάλαιο 
είναι περιορισμένο σε σχέση με τον μέσο όρο, ενώ δεν 
προκύπτουν στοιχεία που να αφορούν το κοινωνικό κε-
φάλαιο των σχετικών κατηγοριών από τα απογραφικά 
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η αμφίσημη κοινωνική ταυτότητα των κατηγορι-
ών αυτών τις τοποθετεί στον αρκετά απροσδιόριστο 
χώρο της «μεσαίας τάξης» και τις κάνει πολιτικά δι-
εκδικήσιμες από το σύνολο του πολιτικού φάσματος. 
Περαιτέρω διερευνήσεις μπορούν να αναδείξουν με 
σαφέστερο τρόπο τους τύπους κοινωνικών ταυτοτήτων 
που περιέχονται στον χώρο των επαγγελματοβιοτε-
χνών και παρόχων υπηρεσιών και των κοινωνικών και 
πολιτικών στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών με 
τις οποίες οι ταυτότητες αυτές συνδέονται πραγματικά 
και δυνητικά.
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Εισαγωγή

Η προφορική ιστορία επικεντρώνεται κυρίως στις προ-
φορικές πηγές και δημιουργεί ιστορίες με τη συστηματι-
κή καταγραφή, διατήρηση και ερμηνεία αναμνήσεων και 
μαρτυριών ανθρώπων εν ζωή (Fischer, Costache, Μα-
κρυγιάννη, 2011: 7). Γενικά, εμφανίστηκε ως ένα κίνημα 
το οποίο θα ανέτρεπε τις παλιές σταθερές της ιστοριο-
γραφίας και για αυτό χαρακτηρίστηκε ως «Ιστορία από 
τα κάτω». Είχε ως προγραμματικό στόχο τη διαφύλαξη 
της μνήμης των ηττημένων της ιστορίας, των αφανών 
ανθρώπων, όχι των ηγετών και των μεγάλων προσωπι-
κοτήτων. Ταυτόχρονα, η προφορική ιστορία αναδεικνύει 
γεγονότα τα οποία δεν διασώζονται στις γραπτές πηγές 
συνδέοντας το μικρό, καθημερινό υλικό της ιστορίας με 
το μεγάλο-επίσημο γεγονός. 

Τι συμβαίνει όμως, όταν η μεθοδολογία της προ-
φορικής ιστορίας επεκτείνεται στους ηγέτες και τις 
μεγάλες προσωπικότητες; Ιστορικοί, όπως ο Χρήστος 
Χατζηιωσήφ σε διάλεξή του, έχουν εντοπίσει ένα σημα-
ντικό έλλειμμα, την απουσία πληροφοριών για τη λει-
τουργία του κράτους, των θεσμών ή και των εταιριών, 
καθώς ο «νεκρός» χαρακτήρας των διοικητικών εγγρά-
φων αποκρύβει μια σειρά από λειτουργίες που προη-
γούνται ή έπονται μιας απόφασης, μιας ανακοίνωσης ή 
ενός γεγονότος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εργαλεία 
της προφορικής ιστορίας αποτελούν μια εναλλακτική 
στην παραδοσιακή ιστοριογραφία με έναν άλλο τρόπο, 
καθώς προσφέρουν ένα νέο βάθος στα πράγματα, συ-
γκεκριμένα μία οπτική «από τα μέσα» των θεσμών. Η 

«ιστορία από τα μέσα» μπορεί λοιπόν κατά αναλογία να 
αναδείξει τον ρόλο των μεγάλων προσώπων διαφορετι-
κά, αλλά κυρίως επιτρέπει να συγκεντρωθούν πληρο-
φορίες για τη λειτουργία των θεσμών, των μηχανισμών 
και των δικτύων. Οι μαρτυρίες στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ 
αποτελούν μια τέτοια περίπτωση, καθώς πρόκειται για 
αφηγήσεις ανθρώπων που συνομιλούν με το κράτος και 
τους μηχανισμούς του, μετέχουν σε κοινά δίκτυα με τα 
πολιτικά και κρατικά στελέχη, ενώ και η ίδια η ΓΣΕΒΕΕ 
συνιστά έναν θεσμικό παράγοντα της πολιτείας. Συνε-
πώς, οι προφορικές μαρτυρίες των στελεχών της ΓΣΕ-
ΒΕΕ είναι σε θέση να πλαισιώσουν τη «νεκρή» πηγή μιας 
απόφασης ή μιας ανακοίνωσης με μια σειρά από πληρο-
φορίες που αφορούν το σκεπτικό και το πολιτικό πλαί-
σιο, αφορούν γεγονότα, συναντήσεις, συζητήσεις και 
αντιπαραθέσεις, αλλά και τις συνέπειες. Ακόμη περισ-
σότερο, μπορούν να μεταφέρουν το κλίμα, την αίσθη-
ση, τα συναισθήματα, τις εντάσεις, αλλά και μια εκδοχή 
ερμηνείας. Με άλλα λόγια, η προφορική μαρτυρία να 
δώσει «το κλίμα, το άρωμα της εποχής σε ένα έγγραφο 
το οποίο έχει μία σφραγίδα» (Καρυδάκη, 25.12.2019). Ο 
ιστορικός, στον βαθμό που συνδυάζει την ιστορία των 
υποκειμενικοτήτων με την αξιολόγηση της μαρτυρίας 
καλείται να εντάξει την τελευταία δημιουργικά στη δι-
αδικασία της ιστορικής σύνθεσης.

 Η συλλογή των προφορικών μαρτυριών των στελε-
χών της ΓΣΕΒΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται σε 
μία αυθόρμητη κίνηση. Αντίθετα, συνιστά μέρος μιας 
επίσημης και «από τα πάνω» διαδικασίας διαμόρφωσης 
μιας συλλογικής μνήμης ενός στιβαρού συνδικαλιστικού 
θεσμού. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων ανατέθηκε 
στο γράφοντα και το ερωτηματολόγιο συνδιαμορφώθη-

2.  Η ιστορία «από τα μέσα»: 
οι προφορικές μαρτυρίες 
των στελεχών της 
ΓΣΕΒΕΕ για τον σύγχρονο 
συνδικαλισμό 
Κώστας Παλούκης
Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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κε με τους φορείς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της Συνομοσπονδίας. 
Ακολουθήθηκε η βιογραφική μέθοδος, και συγκεκριμέ-
να το ερωτηματολόγιο διακρίθηκε σε προσωπικά στοι-
χεία, μαρτυρίες και αφηγήσεις γύρω από το επάγγελμα, 
γύρω από τη συνδικαλιστική δράση σε πρωτοβάθμιο, 
δευτεροβάθμιο και τέλος σε επίπεδο ΓΣΕΒΕΕ. Με άλλα 
λόγια, το πλαίσιο παρέμεινε θεσμικό και «από τα πάνω». 
Τι μπορεί να σημαίνει «η ιστορία από τα μέσα» όμως 
στην πράξη; Μερικές από τις αφηγήσεις των στελεχών 
της ΓΣΕΒΕΕ μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε το πε-
ριεχόμενο αυτού του όρου περιγράφοντας τα χαρακτη-
ριστικά του συνδικαλισμού της Συνομοσπονδίας από το 
1997 κι έπειτα. 

Ο μεταπολιτευτικός συνδικαλισμός της ΓΣΕΒΕΕ 
μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις φάσεις: 1) της ασύμ-
μετρης ανάπτυξης (1974–1984), 2) του εκδημοκρατι-
σμού (1984–1995), 3) του εξευρωπαϊσμού ή ευρωπαϊκού 
συνδικαλισμού (1996–2008), 4) της οικονομικής κρίσης 
(2009–έως σήμερα). Στην παρούσα συμβολή θα εστι-
άσουμε στη φάση του εξευρωπαϊσμού ή ευρωπαϊκού 
συνδικαλισμού και ιδιαίτερα στο κομμάτι των συνδικαλι-
στικών πρακτικών οι οποίες συμπυκνώνονται γύρω από 
τον όρο lobbying. Η επιλογή προκύπτει από τις ίδιες 
τις πληροφορίες των μαρτυριών, καθώς αναδεικνύο-
νται πλευρές από αυτές τις συνδικαλιστικές πρακτι-
κές. Συγκεκριμένα, φωτίζονται συζητήσεις και σχέσεις 
πίσω από το προσκήνιο της δημόσιας δράσης, οι οποίες 
δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστές διαφορετικά, 
αναδεικνύοντας ακριβώς την σημασία της προφορικής 
ιστορίας ως μία «ιστορία από τα μέσα.»

Το ζήτημα του 
εκσυγχρονισμού και ο 
ευρωπαϊκός συνδικαλισμός

Η δεκαετία του ’90 ξεκινάει θεαματικά, με την κατάρρευ-
ση των καθεστώτων του ανατολικού μπλοκ και τον «θρί-
αμβο» του δυτικού μοντέλου, της κυριαρχίας μιας νέας 
κοσμοϊδέας ότι η ελευθερία της αγοράς όχι απλά είναι 
μονόδρομος, αλλά και ότι είναι δυνατόν να φέρει την 
επιδιωκόμενη ευμάρεια υπερκαλύπτοντας τις αδυναμί-
ες του κρατισμού. Το δυτικό ευρωπαϊκό ιδεώδες βασί-
ζεται σε μεγάλες βιομηχανίες, μεγάλες χρηματοπιστωτι-
κές εταιρίες, μεγάλες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και 
τέλος σε μεγάλα καταναλωτικά εμπορικά καταστήματα. 
Σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι μικρές επιχειρή-
σεις ουσιαστικά διεκδικούν έναν άλλο δικό τους ευρω-
παϊκό δρόμο, καλλιεργούν μια δική τους ευρωπαϊκότη-
τα, ένα δικό τους εκσυγχρονιστικό παράδειγμα. Στην 
πράξη όμως αντιμετωπίζουν μια μεγάλη απειλή και η 
επιβίωσή τους συνιστά ένα κομβικό ζήτημα. Στην Ελλά-
δα, μετά τη διακυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης Νέας 
Δημοκρατίας (1990–1993), το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημί-
τη (1996–2004) αυτοσυστήθηκε ως εκείνο το ηγεμονικό 
ρεύμα που θα επιδίωκε έναν καθολικό εκσυγχρονισμό 

1.	 	Η	Αγωνιστική	Συμπαράταξη	ΕΒΕ,	μετά	την	αποχώρηση	των	δυνάμεων	που	ακολούθησαν	κόμμα	του	Συναπισμού	

της	Αριστεράς	και	της	Πορόδου	και	αποχώρησαν	από	το	ΚΚΕ	άλλαξε	το	όνομά	της	σε	Αγωνιστική	Συσπείρωση	

ΕΒΕ.	Τυπικά	παρέμεινε	μια	πλατιά	μετωπική	παράταξη	στην	οποία	συμμετείχε	και	η	στενή	παράταξη	του	ΚΚΕ,	

δηλαδή	η	Δημοκρατική	Κίνηση	ΕΒΕ	ή	ΔΗΚΕΒΕ.	

στα ελληνικά πράγματα με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο. 
Το εκσυγχρονιστικό όραμα συνδέθηκε με δύο βασικούς 
πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ένταξη στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και η εφαρμογή ουσιαστικά 
μιας εκτεταμένης μονεταριστικής οικονομικής πολιτι-
κής που θα οδηγήσει σε αυτόν τον στόχο. Ο δεύτερος 
είναι η Ολυμπιάδα του 2004 (Μπαλαμπανίδης, 2007: 5).

Η διαδικασία εξευρωπαϊσμού επέδρασε καταλυτι-
κά στο σύστημα διαμεσολάβησης των οργανωμένων 
συμφερόντων. Καθώς η πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση απαιτούσε την εδραίωση ενός πλαισίου 
κοινωνικής συναίνεσης, δημιουργήθηκαν πεδία διαβού-
λευσης και πολλαπλασιάστηκαν οι θεσμοί όπου οι κοι-
νωνικοί εταίροι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και 
να συναποφασίσουν για οικονομικά και κοινωνικά ζητή-
ματα. Πλάι στη θεσμοθέτηση των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων με στόχο την υπογραφή της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βαθμιαία δημιουργή-
θηκαν πρόσθετοι θεσμοί προώθησης του κοινωνικού 
διαλόγου, στους οποίους συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 
των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, με πιο 
χαρακτηριστική την ΟΚΕ. Η εφαρμογή και η λειτουργία 
του νέου αυτού εκσυγχρονιστικού πλαισίου απαιτούσε 
ένα διαφορετικό είδος συνδικαλισμού, τόσο από τον πα-
λιό πατερναλιστικό του μετεμφυλιακού κράτους όσο και 
από τον αγωνιστικό μαχητικό συνδικαλισμό της αριστε-
ράς. Αυτό το νέο είδος συνδικαλισμού θα μπορούσαμε 
να το χαρακτηρίσουμε ως ευρωπαϊκό, καθώς προϋπο-
θέτει τη σαφή αποδοχή του μοντέλου της ελεύθερης 
αγοράς, όπως αυτό ταυτίζεται με την ίδια την Ευρω-
παϊκή Ένωση, και την αναγνώριση του αναπόδραστου 
από την ευρω-ενωσιακή πορεία της χώρας, τον ρόλο 
του κοινωνικού εταίρου, την τεχνοκρατική παρέμβα-
ση μέσω παράλληλων θεσμών, όπως το ΚΕΚ ή το ΙΜΕ 
στην περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ, την επαγγελματική κα-
τάρτιση ως πλευρά της συνδικαλιστικής δράσης, όπως 
πάλι το ΚΕΚ στην περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕ, την κρατική 
ή ευρωπαϊκή επιχορήγηση μέσω του πόρου ή ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων, την ενεργή θεσμική παρουσία στα 
ΜΜΕ, τη σχετική αυτονομία βάσης και ηγεσίας και το 
lobbying ως άτυπο δίκτυο σχέσεων και δράσεων μεταξύ 
θεσμών. Την ίδια στιγμή, οι συνδικαλιστικοί φορείς απο-
μακρύνονται από τα ριζοσπαστικά ρεπερτόρια δράσης, 
ενώ ο λόγος και οι ρητορικές προσαρμόζονται ανάλογα. 
Συγκεκριμένα, υποβαθμίζονται άλλες συνδικαλιστικές 
πρακτικές, όπως οι απεργίες, οι συγκεντρώσεις και οι 
μαχητικές παρεμβάσεις, ο μαζικός χαρακτήρας των σω-
ματείων, η οικονομική εξάρτηση από τα μέλη. 

Η περίοδος διοίκησης 
Κορφιάτη: ο αθέλητος 
ευρωπαϊκός συνδικαλισμός

Την περίοδο 1994–1997, η ΓΣΕΒΕΕ διοικείται από μία 
«ιδιότυπη» συμμαχία ανάμεσα στην πλειοψηφούσα πα-
ράταξη του ΚΚΕ, δηλαδή την ΑΣΕΒΕ-ΔΗΚΕΒΕ,1 και την 
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παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την ΔΑΚΜ-
ΜΕ. Η ιδιότυπη αυτή συγκατοίκηση δεν ήταν όμως μια 
εξαίρεση. Υπό τις ηγεσίες Έβερτ και Καραμανλή, η ΝΔ 
είχε υιοθετήσει «έναν μετριοπαθή και ιδεολογικά απο-
φορτισμένο λόγο» (Κωνσταντινίδης, 2004). Από την 
πλευρά του το ΚΚΕ, ενώ αρνείται πολιτικές συνεργασίες 
στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, δεν αποκλείει επιμέρους 
συνεργασίες με εκείνες τις δυνάμεις που ενώ πολιτικά 
ανήκουν σε άλλα κόμματα, ωστόσο μπορούν να συ-
γκλίνουν σε κάποιες προγραμματικές θέσεις και συ-
γκεκριμένα απέναντι στα μονοπώλια (ΚΚΕ, 1996). Στην 
περίπτωση λοιπόν της ΓΣΕΒΕΕ φαίνεται πως το σχέδιο 
αυτό ταιριάζει εξαιρετικά και γι’ αυτό εφαρμόζεται με 
μία σχετική επιτυχία. 

Ο Διονύσης Κορφιάτης είναι μια προσωπικότητα η 
οποία μπορεί να εκφράζει και να εφαρμόζει αυτές τις 
πρακτικές ισορροπώντας ανάμεσα στον μαχητικό και 
τον θεσμικό συνδικαλισμό. Διαμορφώθηκε ως κομμου-
νιστής σε μία εποχή που το αίτημα του εκδημοκρατι-
σμού στα συνδικαλιστικά πράγματα ήταν το κεντρικό 
και ενοποιητικό σύνθημα μιας ολόκληρης περιόδου, κα-
θώς το μαχητικό συνδικαλιστικό κίνημα, όντας αποκλει-
σμένο από το μετεμφυλιακό σύστημα, διεκδικούσε με-
ταξύ άλλων και τη θεσμική συνδιοίκηση. Η ΔΗΚΕΒΕ και 
ο ίδιος προσωπικά θα επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο 
στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού της ΓΣΕΒΕΕ μετά 
το 1984 και από το 1988 μέχρι το 1997 θα είναι πρόε-
δρος της Συνομοσπονδίας. Φαίνεται ότι η πολιτική του 
φυσιογνωμία ταιριάζει περισσότερο στο συναινετικό 
κλίμα του ΚΚΕ της περιόδου 1987–1993. Ο Κορφιάτης 
περιγράφοντας τη συνδικαλιστική πολιτεία του σημειώ-
νει πως έκανε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς οι οποίοι 
προκαλούσαν παράλληλα συγκρούσεις του ίδιου με την 
παράταξή του. Θεωρεί ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή 
ήθελε «ένα ορθοποδεμένο συνδικαλιστικό κίνημα, να 
μπορεί να είναι διεκδικητικό» (Κορφιάτης, 11/10/2018). 
Με άλλα λόγια, δεν θεωρούσε αυτές τις δύο πρακτικές 
ασύμβατες μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο το 2000 θα 
αποχωρήσει από το ΚΚΕ, ασκώντας κριτική στις αριστε-
ρές μετατοπίσεις του κόμματος. 

Η διοίκηση Κορφιάτη είναι ίσως μία από τις πιο αγω-
νιστικές περιόδους της ΓΣΕΒΕΕ. Παράλληλα όμως, ήταν 
η εποχή που τέθηκαν οι βάσεις του ευρωπαϊκού συνδι-
καλισμού και συγκεκριμένα του κοινωνικού εταιρισμού. 
Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις επιτροπές της 
πολιτείας για διάφορα θέματα στις οποίες κατέθετε τις 
δικές της προτάσεις, συμμετείχε ενεργά ουσιαστικά ως 
κοινωνικός εταίρος στις διαβουλεύσεις για την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση, ενώ μετείχε, τόσο στην Ευρωπα-
ϊκή όσο και στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε το 1994, δηλαδή στα 
κατεξοχήν συμβούλια του κοινωνικού διαλόγου. Σε αυτό 
το πλαίσιο συστηματοποιήθηκε και βελτιώθηκε η τεκμη-
ριωτική ικανότητα της Συνομοσπονδίας, με τη σύσταση 
ενός Γραφείου Τεκμηρίωσης. Τέλος, επί της διοίκησης 
Κορφιάτη ιδρύθηκε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης της Συνομοσπονδίας. Με άλλα λόγια, η ΔΗΚΕΒΕ 
όχι απλώς συναίνεσε, αλλά εισήγαγε όλες τις πρακτι-
κές του ευρωπαϊκού συνδικαλισμού που έχουν ως βάση 
την εταιρικότητα, την τεκμηρίωση και την κατάρτιση. 
Ο ίδιος ο Κορφιάτης αποκαλεί αυτήν τη διαδικασία ως 
άνοιγμα της ΓΣΕΒΕΕ και παρουσιάζει τον εαυτό του ως 
εμπνευστή και πρωταγωνιστή. Στη συνέντευξή του επα-
ναλαμβάνει συχνά τον πρώτο ενικό σε όλες αυτές τις 
δράσεις: 

Άνοιξα και τις επαφές μου με τον ΣΕΒ. [...] Ίδρυσα το Ιν-
στιτούτο Χρυσοχοΐας, το Ινστιτούτο Δέρματος, το Ινστιτού-
το Έτοιμων Ενδυμάτων, το Ινστιτούτο Ξυλουργίας και δεν 
θυμάμαι το Ινστιτούτο Αλουμιών. [...] Άνοιξα τη ΓΣΕΒΕΕ 
σε συνεργασίες πανευρωπαϊκές. Πηγαίνοντας εγώ στην Οι-
κονομική Κοινοτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εκλεγμένο μέλος του προεδρείου της άρχισα τις πανευρωπα-
ϊκές επαφές, συνεργασίες της ΓΣΕΒΕΕ στην Ευρώπη. [...] 
Παράλληλα, βάζω τη ΓΣΕΒΕΕ στις ανώτερες οργανώσεις. 
Εκλέγομαι αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με έδρα την Ουάσινγκτον και 
ταυτόχρονα αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. 
[...] Όλη αυτή τη δραστηριότητα, το άνοιγμα της ΓΣΕΒΕΕ, 
το έκανα γιατί η φωνή της και η οντότητά της εσωτερικά είχε 
πολύ μεγάλη απήχηση. (Κορφιάτης, 11/10/2018)

Βέβαια, ο Κορφιάτης εμφανίζεται σήμερα επιφυλα-
κτικός μόνο στην περίπτωση του ΚΕΚ, υποστηρίζοντας 
ότι δέχτηκε πιέσεις από την παράταξη της ΔΑΚΜΜΕ και 
της ΠΑΣΚΕΒΕ, ενώ ο ίδιος παρέμενε αναποφάσιστος για 
δύο μήνες, καθώς είχε πολλούς ενδοιασμούς. Ωστόσο, 
τελικά πήρε την απόφαση, καθώς πείστηκε ότι τα ΚΕΚ 
μπορούν να είναι επιμορφωτικά και να «δώσουν στους 
συναδέλφους» (Κορφιάτης, 11/10/2018). 

Την ίδια στιγμή, η παράταξη του ΚΚΕ ασκούσε σκλη-
ρή κριτική σε πολλές από αυτές τις εκσυγχρονιστικές 
συνδικαλιστικές αντιλήψεις και κυρίως στο ζήτημα του 
κοινωνικού εταίρου και ιδιαίτερα στον λεγόμενο κοινω-
νικό διάλογο. Ο ίδιος ο Κορφιάτης έχει μια πολύ αρνητι-
κή άποψη για τα ευρωπαϊκά συνδικαλιστικά πράγματα, 
υποστηρίζοντας πως «το συνδικαλιστικό κίνημα είναι 
μπλοκαρισμένο στα γρανάζια λειτουργίας των ευρωπα-
ϊκών οργανώσεων» και πως «έτσι λειτουργεί η Ευρώπη», 
δηλαδή «δεν γνωρίζει κινητοποιήσεις». Σύμφωνα με τα 
λόγια του, η συμμετοχή της μαχητικής ΓΣΕΒΕΕ στα ευ-
ρωπαϊκά συνδικαλιστικά πράγματα μετέφερε λίγο αγω-
νιστικό χρώμα σε αυτά, ενώ οι προβολές κινητοποιή-
σεων στις ειδήσεις ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών 
προσέδιδαν κύρος στην ελληνική Συνομοσπονδία. Συ-
γκεκριμένα, όταν προβλήθηκε από το γαλλικό κρατικό 
Κανάλι 2 μια «συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγγος για 
το ασφαλιστικό κίνημα» κάτω από «μια καταρρακτώδη 
βροχή» και ο ίδιος προπορευόταν μέχρι τη Βουλή μου-
σκεμένος, προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ο ίδιος ανα-
φέρει για την υποδοχή που δέχτηκε στην Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία: «Και όταν πήγα στην συνεδρίαση, ση-
κώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν. Γιατί εκπροσωπού-
σα όλους αυτούς. Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα ή τη νο-
οτροπία να οδηγήσουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα». Σε 
κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την αφήγησή του, αποτέ-
λεσε έκπληξη το γεγονός ότι μία Συνομοσπονδία μικρο-
αστών είχε κομμουνιστή πρόεδρο, αναφέροντας: «όταν 
εγώ πήγα στην ΕΕ, και μάθανε ότι είμαι κομμουνιστής, 
στέλεχος του ΚΚΕ, υποψήφιος ευρωβουλευτής, κάνανε 
τον σταυρό τους γιατί εκπροσωπούσα το πιο συντηρη-
τικό κομμάτι της κοινωνίας. Δεν το πιστεύανε». Βέβαια, 
ο Κορφιάτης εκεί έθετε τη δική του πιο ριζοσπαστική 
οπτική (Κορφιάτης, 11/10/2018).

Στη σκέψη του Κορφιάτη δεν υπήρξε η λογική της 
δημιουργίας ενός άλλου λόμπι ή της πρακτικής του 
lobbying. Απέναντι στα λόμπι, ο ίδιος προέτασσε την 
αποκάλυψη των σκοπών τους και τις αγωνιστικές δρά-
σεις. Ο ίδιος περιγράφει την αντίδρασή του, όταν οι 
ομάδες πίεσης των ασφαλιστικών εταιριών προωθού-
σαν την ιδιωτική ασφάλιση: 
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Είμαι στο Λονδίνο, στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέ-
σεων της ΕΟΚ. Είμαι εκεί και συνεδριάζαμε το 91–92 κάπου 
εκεί. Βλέπω ότι το ασφαλιστικό σύστημα φεύγει, πάει προς 
τους ιδιώτες. Και μας περιβάλλουν τότε οι Άγγλοι και οι Ολ-
λανδοί, που το 85% των ασφαλιστικών τους είναι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία. Και παίρνω τηλέφωνο 
από εκεί ότι επιστρέφω. Στείλτε μου αυτοκίνητο στο αεροδρό-
μιο να πάω κατευθείαν στη Βουλή. Και πάω στη Βουλή, και 
μέσα στη Βουλή, στη συνεδρίαση της Βουλής, ανεβαίνω πάνω 
και καταγγέλλω ότι από δω και μπρος έτσι, έτσι, έτσι. Γρά-
φουν οι εφημερίδες την άλλη μέρα ο Κορφιάτης έριξε βόμβα 
στην Βουλή» (Κορφιάτης, 11/10/2018)

Με βάση λοιπόν τις δικές του διηγήσεις, ο Κορφιά-
της μάλλον δεν ήταν ο άνθρωπος που θα σεβόταν το 
πρωτόκολλο της εμπιστευτικότητας σε μία σειρά από 
θεσμικές ή άτυπες διαδικασίες. Συγκεκριμένα μάλιστα 
αναφέρει μια περίπτωση παραβίασης της εμπιστευτι-
κότητας. Όταν γινόταν η συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο 
μάλλον στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ, ο Κορφιάτης έβγαλε κρυ-
φά έξω από την αίθουσα το κείμενο και το έβγαλε φωτο-
τυπίες και αποκάλυψε στα ελληνικά κόμματα το περιε-
χόμενο της νέας πολιτικής κατεύθυνσης. Ο ίδιος τονίζει 
ότι συνήθιζε αυτήν την πρακτική και εξηγεί το σκεπτικό 
του: «Δηλαδή τέτοια έχω κάνει πολλά. Τα έκανα όχι για 
να προβάλλω τον εαυτό μου, αλλά για να υπερασπιστώ 
τις θέσεις» (Κορφιάτης, 11/10/2018). Θεωρούσε ότι είχε 
σταλεί εκεί για αυτά που πρέσβευε και όφειλε μια τέτοια 
στάση υπέρ των συμφερόντων τους. 

Με άλλα λόγια, ο Διονύσης Κορφιάτης, παρότι απο-
δεχόταν το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης, είτε προσπα-
θούσε να εντάξει τον μαχητικό συνδικαλισμό στα ευρω-
παϊκά σαλόνια είτε να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες, 
ακόμη και να δημοσιεύσει εμπιστευτικά έγγραφα. Αυτή 
η συνδικαλιστική πρακτική σε καμία περίπτωση δεν οι-
κοδόμησε σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τον 
τρόπο που περιγράφονται από τους επόμενους προέ-
δρους της ΓΣΕΒΕΕ. Η άποψη του Κορφιάτη για το ση-
μερινό συνδικαλιστικό κίνημα είναι αρκετά αρνητική 
και ο ίδιος, ως έναν βαθμό, θεωρεί ότι συνέβαλε, παρότι 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Συγκεκριμένα λέει: 
«Σήμερα, δεν υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει 
ένα συμβιβασμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργί-
ας το οποίο δεν είναι συνδικαλιστικό. [...] Δεν ξέρω, αν 
έχω την ευθύνη για αυτό. Οι προθέσεις μου δεν ήταν 
αυτές. Εγώ τον κώδωνα του κινδύνου τον έκρουσα εκεί 
που έπρεπε στους διαδόχους μου. Λυπάμαι πραγματι-
κά» (Κορφιάτης, 11/10/2018). 

Ωστόσο, η ΓΣΕΒΕΕ δεν μετατράπηκε ποτέ πλήρως 
σε μία ευρωπαϊκού τύπου συνομοσπονδία. Διατήρησε 
πολλά από τα χαρακτηριστικά του αγωνιστικού συνδι-
καλισμού, ενώ και οι ρητορικές και τα αιτήματά της δι-
ατήρησαν έναν ταξικό ριζοσπαστισμό. Αναμφισβήτητα, 
καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη φυσιογνωμία έπαιξε η 
επίδραση του συνδικαλισμού του εκδημοκρατισμού της 
περιόδου του 1984–1997, όπως εκφράστηκε κυρίως από 
την προεδρία του Διονύση Κορφιάτη.

Η τομή του Συνεδρίου του 
1997: το άλμα προς τον 
ευρωπαϊκό συνδικαλισμό

Η πρόσδεση της ΓΣΕΒΕΕ στον ευρωπαϊκό συνδικαλι-
σμό συνήθως ταυτίζεται με την αλλαγή διοίκησης στο 
Συνέδριο του 1997. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, αυτή η 
κατεύθυνση δεν επιβλήθηκε εν μία νυκτί, αλλά, αντίθε-
τα, αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Όμως, 
αυτό το Συνέδριο συνιστά πράγματι τομή, γιατί η αλ-
λαγή στη διοίκηση πραγματοποιήθηκε γύρω από αυτό 
ακριβώς το ιδεολογικό πρόταγμα. Για πρώτη φορά, τέ-
θηκε στρατηγικά το ζήτημα της αποτελεσματικής συμ-
μετοχής της Συνομοσπονδίας σε όργανα και φορείς, 
εστιάζοντας κυρίως στον Κοινωνικό Διάλογο και τη 
συμμετοχή σε ελληνική και ευρωπαϊκή ΟΚΕ. Σε αυτό το 
πλαίσιο, τέθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης των τεκμηρι-
ωμένων επιχειρημάτων στον λόγο της Συνομοσπονδίας 
και η ενεργή και αποτελεσματική δράση με όρους πί-
εσης ομάδων συμφερόντων, δηλαδή την εμπλοκή στις 
πρακτικές lobbying που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες 
απόφασης της ΕΕ (Greenwood, 2017˙ Βλάχου, 2017) με-
ταφέροντας αυτήν την πρακτική στην Ελλάδα. 

Η έννοια του lobbying φέρει αρνητικές συνδηλώ-
σεις, καθώς συχνά ταυτίζεται με μη θεμιτές πρακτικές, 
οι οποίες μπορεί να είναι η εξαγορά ή ο εκβιασμός κρα-
τικών, κυβερνητικών, πολιτικών, κομματικών κ.ά. αξιω-
ματούχων που έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες ή που 
μπορούν να επηρεάζουν τις διαδικασίες θέσπισης νό-
μων ή λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής ταυτότητας. 
Η ανάγκη για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των οργάνων 
εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνετέλεσε 
και στην αναγνώριση του ρόλου των ομάδων πίεσης. 
Τι είναι όμως lobbying; Πρόκειται για επαγγελματικά 
συγκροτημένες ομάδες ατόμων που διαθέτουν οργα-
νωτική δομή, σχέδιο δράσης, καθορισμένο σκοπό και, 
συνήθως, μεγάλη χρηματοδότηση. Στόχος τους είναι να 
επηρεάζουν τα όργανα της εκτελεστικής και της νομο-
θετικής εξουσίας, προκειμένου να θεσπίζονται νόμοι ή 
να λαμβάνονται αποφάσεις προς όφελος των ομάδων 
συμφερόντων που εκπροσωπούν, χωρίς όμως να στο-
χεύουν στην ανάληψη άμεσων ευθυνών της κυβέρνη-
σης μέσω της συμμετοχής σε εκλογές (wikipedia˙ Minh, 
2012: 10–12). Σύμφωνα με την Heike Klüver, η άσκηση πί-
εσης είναι μια σχέση συναλλαγής στην οποία τα ευρω-
παϊκά θεσμικά όργανα ανταλλάσσουν την επιρροή τους 
για να επιτύχουν ενημέρωση, την υποστήριξη πολιτών 
και οικονομική δύναμη. Η άσκηση πίεσης είναι μια συλ-
λογική διαδικασία στην οποία μια ομάδα συμφερόντων 
ταυτόχρονα ασκεί πιέσεις στους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων (Klüver, 2013: 3). Κάποιοι μελετητές θεω-
ρούν πως η δράση των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ 
μπορεί να ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες στο 
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών (Saurugge, 2008: 
1276), ενώ άλλοι θέτουν ως προϋπόθεση, η επιρροή ορι-
σμένων ομάδων να μη γίνεται σε βάρος της επιρροής 
άλλων ομάδων συμφερόντων (Dahl, 1989: 322–326).

H ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί μια περίπτωση οργάνωσης 
εκπροσώπησης συλλογικών συμφερόντων η οποία 
μετασχηματίζεται για να επιτελέσει με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα αυτόν τον ρόλο. Ο Γιώργος Κανελ-
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λόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ μετά το 1997 και μέ-
λος της ΔΑΚΜΜΕ, τονίζει τη σημασία της τεκμηρίωσης 
στη διαδικασία των διαβουλεύσεων: 

Είχαμε μια καλή συνεργασία μέσα στις διαπραγματεύ-
σεις με τους κοινωνικούς εταίρους και πολύ καλή συνερ-
γασία είχαμε και με την ΓΣΕΕΕ. [...] Γιατί πρέπει να ξέρεις 
να επιχειρηματολογείς και να τεκμηριώνεις. Και να λες, ναι 
μεν εγώ διεκδικώ, αλλά δεν θα ζημιωθείς εσύ, θα βρούμε 
μια άλλη πιο ανώδυνη λύση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 
θέμα» (Κανελλόπουλος, 29/9/2018).

Ιδιαίτερα, τονίζει τη σημασία της παρέμβασης μέσα 
στην ΟΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι «τα όργανα αυτά και 
τα δύο, δηλαδή το ελληνικό και το ευρωπαϊκό, κάνουν 
πολύ σοβαρές μελέτες και έχουν πολύ καλούς ειδικούς 
επιστήμονες, πέρα από τους αντιπροσώπους, οι οποί-
οι σε βοηθούνε εκεί πέρα για να θεμελιώσεις και μια 
εισήγηση ακόμα ουσιαστική». Περιγράφει χαρακτη-
ριστικά αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο συνδικαλισμού, 
αναφέροντας ξεκάθαρα ως στόχο της ΓΣΕΒΕΕ τη δη-
μιουργία ενός λόμπι μικρομεσαίων στην Ευρώπη: «εί-
ναι ουσιαστική δουλειά της ΟΚΕ αρκεί να μπορείς να 
υπάρχεις όσο το δυνατόν εκεί πέρα. Και η ΟΚΕ και όλη 
η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σαν ένα μεγάλο λόμπι» 
(Κανελλόπουλος, 29/9/2018). Στη σκέψη των ιθυνόντων 
της ΓΣΕΒΕΕ ισχύει αυτό που οι μελετητές του lobbying 
περιγράφουν ως η δύναμη των αδύναμων δεσμών στα δί-
κτυα των ομάδων συμφερόντων (Carpenter, Esterling, 
Lazer, 1998: 417–444). Σύμφωνα με τον Γιώργο Κανελλό-
πουλο, οι φιλίες που δημιουργούνται και οι προσωπικές 
σχέσεις επηρεάζουν πολύ περισσότερο «παρά σαν θέση 
κράτους ή σαν θέση ΓΣΕΒΕ». Με αυτόν τον τρόπο δημι-
ουργείται «το λόμπι που λέμε», στο οποίο είναι πολύ πιο 
«ουσιαστικές οι σχέσεις οι διαπροσωπικές, αν έχεις φί-
λους από δω και από εκεί, θα σε βοηθήσουν, βέβαια με 
την υποχρέωση να τους βοηθήσεις και εσύ». Ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος αφηγείται στη συνέντευξή του τον τρό-
πο δικής του παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ, ώστε 
να επιτύχει μια θετική απόφαση για το ζήτημα του κα-
πνού. Κατάφερε με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβεί-
ας να κερδίσει με το μέρος της Ελλάδας δύο κρίσιμες 
θετικές ψήφους από δύο βόρειες χώρες οι οποίες κατά 
κύριο λόγο βρίσκονταν στο αντίπαλο στρατόπεδο. (Κα-
νελλόπουλος, 29/9/2018) Πράγματι, οι εκπρόσωποι ομά-
δων συμφερόντων δημιουργούν «ισχυρούς δεσμούς» 
(ή στενές και αξιόπιστες επαφές) με βάση σημαντικές 
πολιτικές ομοιότητες, δηλαδή παρόμοιους οργανισμούς 
με κοινά συμφέροντα (Carpenter, Esterling, Lazer, 1998: 
417–444). Με αυτήν την ευρωπαϊκή οπτική κατανοούσε 
η νέα πλειοψηφία της ΓΣΕΒΕΕ το περιεχόμενο της έν-
νοιας του λόμπι: η προσαρμογή στη σύγχρονη πρακτική 
του ευρωπαϊκού εταιρισμού και η εκμετάλλευση αυτών 
των δυνατοτήτων υπέρ των συμφερόντων των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. 

Η εποχή της ακμής του 
εταιρικού συνδικαλισμού

Οι μελετητές του lobbying και των δικτύων στις ομάδες 
συμφερόντων έχουν εντοπίσει τη σημασία της αξιοπι-
στίας. Ο Δημήτρης Χαροντάκης περιγράφει πολύ εύ-
γλωττα αυτήν τη δύναμη των αδύναμων δεσμών, δηλαδή 
τις σχέσεις και τα δίκτυα που προϋπέθετε η εφαρμογή 

και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος την περίοδο 
της προεδρίας Δημήτρη Ασημακόπουλου. Αυτές οι σχέ-
σεις, ωστόσο, δεν αφορούσαν εκπροσώπους μόνο από 
παρόμοιες οργανώσεις, αλλά και εκπροσώπους από δι-
αφορετικά επίπεδα θεσμών. 

Ο Ασημακόπουλος είχε ένα άλλο ειδικό βάρος. Να είμαστε 
ειλικρινείς. Σας θυμίζω ότι ήταν ένας από τους πέντε επικε-
φαλής συνομοσπονδιών που στηρίξανε την υποψηφιότητα του 
Γιώργου Παπανδρέου για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ το 2007 [...]. 
Άρα, η διείσδυση του Ασημακόπουλου στο σύστημα του ΠΑ-
ΣΟΚ ήταν αποφασιστική. Μπορούσε σε οποιοδήποτε υπουρ-
γό, στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ανά πάσα στιγμή, να πει, να 
κάνει, να προτείνει. Επειδή ήταν παλιός αστός, είχε τη δυνα-
τότητα να συνομιλεί και με την άλλη πλευρά, δηλαδή με τον 
χώρο της Νέας Δημοκρατίας, με διάφορους παράγοντες, με 
άλλους επιχειρηματίες. Ο Ασημακόπουλος και ο Αριστείδης 
Δασκαλόπουλος, ο πατέρας του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που 
ήτανε πρόεδρος στον ΣΕΒ, είχαν τα μαγαζιά τους γειτονιά και 
ο πατέρας του Ασημακόπουλου έπαιρνε γάλα από το γαλατά-
δικο του Δασκαλόπουλου. Αυτή η σχέση. Εδώ στα Εξάρχεια. 
Υπάρχει μια σχέση. Όταν ο ένας είναι πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
και ο άλλος πρόεδρος του ΣΕΒ η συνομιλία είναι διαφορετική. 
Η σχέση ανάμεσα στον Ασημακόπουλο με τον Κυριακόπουλο. 
Υπάρχει μια άλλου είδους σχέση. Άρα μπορούσε να συνομιλή-
σει και εκεί και από εδώ. (Χαροντάκης, 13/10/2018) 

Ο ίδιος ο Ασημακόπουλος ενισχύει αυτήν την εικόνα και 
περιγράφει το κλίμα μέσα στο οποίο διεξαγόταν το εκά-
στοτε πλαίσιο των διαβουλεύσεων: 

Και στην περίοδο Κυριακόπουλου και στην περίοδο Δασκαλό-
πουλου υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις. Και μάχες μεταξύ μας. 
Αλλά σεβασμός. Υπήρχε σεβασμός. Δηλαδή πριν γίνει κάτι 
καλούσαν ιδιαιτέρως τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ να μιλήσου-
νε. Πριν μιλήσουνε και με άλλους. Γιατί υπήρχε αξιοπιστία». 
(Ασημακόπουλος, 28/9/2018)

Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι προσωπικές γνωριμίες βοή-
θησαν στο καλό κλίμα, ωστόσο επιμένει πως «αυτό δεν 
λέει πολλά πράγματα», γιατί άμα δεν υπάρχει αξιοπιστία 
«αυτοί δεν σε εμπιστεύονται γιατί είναι μεγάλοι θεσμοί». 
Αντίστοιχα, περιγράφει και τη σχέση σεβασμού και αξι-
οπιστίας με τους κυβερνητικούς θεσμούς: «Οι πρωθυ-
πουργοί αργούσαν περίπου μια ημέρα για να ανταπο-
κριθούν στο τηλεφώνημα. Οι υπουργοί την ίδια ημέρα» 
(Ασημακόπουλος, 28/9/2018). 

Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, περιγράφοντας το 
πνεύμα της λειτουργίας και της κουλτούρας των ομά-
δων πίεσης, θεωρεί ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν 
ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης, εγκυρότητας και αξιοπι-
στίας σε διαπροσωπικό επίπεδο επιτρέποντας αργότε-
ρα, όταν έρχεται η στιγμή των διαβουλεύσεων, στο πο-
λιτικό επίπεδο να γίνεται η συζήτηση πιο ελεύθερη και 
πιο ανοιχτή. Συγκεκριμένα, περιγράφει τον τρόπο με τον 
οποίον η ΓΣΕΒΕΕ μπορούσε να παρεμβαίνει και να δη-
μιουργεί ρήγματα στους αντιπάλους της. Με αυτόν τον 
τρόπο για παράδειγμα κατάφερε να διασπάσει το ενιαίο 
μέτωπο των βιομηχάνων σε κρίσιμα ζητήματα, καθώς τα 
χάσματα που δημιουργήθηκαν εντός του ΣΕΒ την εποχή 
των μνημονίων προϋπήρχαν. Την περίοδο λοιπόν των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, όταν «έλεγε ο κ. ΣΕΒ, 
όχι, αυτό δεν το δέχομαι», τότε ο ίδιος, επειδή διέθετε 
καλή σχέση με «κάποιους βιομήχανους, πολύ μεγάλους 
[...] που έχουν σχέση με την ελληνική αγορά», επικοινω-
νούσε μαζί τους και τους εξηγούσε την κατάσταση με 
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αποτέλεσμα να κερδίσει την υποστήριξή τους. Σύμφω-
να με τον Ασημακόπουλο, «εκεί η ΓΣΕΒΕΕ στεκόταν στη 
μέση» (Ασημακόπουλος, 28/9/2018). Ο ίδιος περιγράφει 
ενδεικτικά τον τρόπο με τον οποίον έκτιζε την αξιοπι-
στία της ΓΣΕΒΕΕ: 

Δεν θα ξεχάσω, όταν γίνανε οι φωτιές κάτω, πήρα τηλέφωνο 
τον υπουργό Ανάπτυξης, τον Δημήτρη Σιούφα. Και του λέω, 
ήταν να γίνει η Έκθεση της Θεσσαλονίκης, του λέω κοίτα 
μην πάτε και κάνετε –τα γεύματα που γινόντουσαν γιατί 
δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά μετά τη συνεδρίαση γίνονταν τα 
γεύματα– μην πάτε και κάνετε τέτοιες σαχλαμάρες, λέω, θα 
ξεφτιλιστείτε. Και με πήρε μετά από μια ώρα και μου λέει το 
διαβίβασα στον Καραμανλή και το δέχτηκε και σε ευχαρι-
στούμε για τη συμβουλή. Αυτό τώρα το απλό που σου λέω που 
δεν είναι για να κομπάσω εγώ ή όχι. Δεν το έλεγε ο Δημήτρης 
ο Ασημακόπουλος. Το έλεγε η ΓΣΒΕΕ. Δίνανε βάρος σε πολ-
λά τέτοια. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχω. Και αυτό είναι 
που προσωπικά εγώ είμαι περήφανος διότι χτίστηκε αυτό το 
πράγμα. Και συνεχίζεται να υπηρετείται και σήμερα». (Αση-
μακόπουλος, 28/9/2018).

Το συγκεκριμένο παράδειγμα υποδεικνύει τη «σχέση». 
Ο Δημήτρης Ασημακόπουλος ως πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ εμφανίζεται να «νοιάζεται» για τη δημόσια εικόνα 
της κυβέρνησης σε ένα άσχετο θέμα. Διαμορφώνει ή 
ενισχύει τις σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στους δύο φορείς και από αυτήν τη σχέση προσδοκά 
οφέλη σε μια άλλη χρονική στιγμή, όταν θα κρίνεται ένα 
ζήτημα που θα αφορά το στρώμα των μικρομεσαίων. 
Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα δεν θα προκύψει με τη 
λογική του ανταλλάγματος, αλλά ως συνέπεια του κα-
λού κλίματος. 

Η εποχή της κρίσης:  
ο εταιρικός συνδικαλισμός 
σε κρίση

Την εποχή της κρίσης ο ευρωπαϊκός συνδικαλισμός της 
ΓΣΕΒΕΕ ήλθε σε αδιέξοδο, γιατί μεταξύ άλλων η ίδια η 
«σχέση» αυτή, η διαδικασία του lobbying, τέθηκε σε δο-
κιμασία. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καββαθά, πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ σήμερα και αντιπρόεδρο τότε, διαμορφώνεται 
ένα νέο κλίμα ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και 
τους θεσμούς της τρόικα. Η ΓΣΕΒΕΕ αρχικά είχε αρνη-
θεί να συνομιλήσει με τους θεσμούς, 

χωρίς να ξέρει την ατζέντα της συζήτησης και χωρίς την πα-
ρουσία του αρμόδιου Έλληνα υπουργού – προσέξτε, δεν αρνή-
θηκε να δει τους δανειστές. Διότι θεωρούσε ότι δεν μπορεί να 
νομιμοποιήσει τεχνοκράτες υπαλλήλους των πιστωτών σε πο-
λιτικό επίπεδο. Και ήταν μια συνειδητή απόφαση της διοίκη-
σης να μην δεχτεί να συνομιλήσει με τους πιστωτές σε επίπεδο 
τεχνοκρατών». (Καββαθάς, 24–25/11/2018).

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτεται η προσπάθεια της διοίκη-
σης της ΓΣΕΒΕΕ να διατηρήσει το πρωτόκολλο, καθώς 
η παραβίαση του πρωτοκόλλου δεν ήταν άνευ αξίας, 
αλλά υπονόμευε το ίδιο το κύρος και τη θέση της χώρας 
στον ευρωπαϊκό συσχετισμό, αλλά και του ίδιου του κοι-
νωνικού στρώματος που εκπροσωπείται από την ΓΣΕ-

ΒΕΕ. Στη δημόσια εικόνα της ΓΣΕΒΕΕ, η επιλογή αυτή 
προβάλλεται ως μία μορφή αντίστασης. Ουσιαστικά, η 
ΓΣΕΒΕΕ έρχεται αντιμέτωπη με την κατάρρευση κοινω-
νικού εταιρισμού και ουσιαστικά τη μορφή του κράτους 
όπως λειτουργούσε μέχρι τότε, και ιδιαίτερα στις σχέ-
σεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Η διαδικασία του 
λόμπινγκ προϋποθέτει μια σειρά από σταθερές, όπως 
οι δημόσιες και οι ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι δημόσιες 
διαβουλεύσεις υποβάλλονται σε ένα πρωτόκολλο. Εάν 
αυτό παραβιαστεί, τότε καταρρέει όλο το σύστημα των 
διαβουλεύσεων. 

Σύμφωνα, με τον πρόεδρο, «περίπου ένα χρόνο μετά 
η ΓΣΕΒΕΕ αλλάζει την στάση της και έρχεται σε συνα-
ντήσεις με τους δανειστές σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή 
από την πλευρά των δανειστών οι επικεφαλής της τρό-
ικα και σε επίπεδο προεδρείου της συνομοσπονδίας» 
(Καββαθάς, 24–25/11/2018). Το νέο σκεπτικό ήταν ότι 
με την αρχική επιλογή τελικά χάσανε έδαφος, καθώς οι 
βιομήχανοι κατάφεραν μέσα από το lobbying να παρου-
σιάζουν τα δικά τους συμφέροντα ως συμφέροντα όλης 
της κοινωνίας. Στην πράξη, η ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζει πλέ-
ον το νέο έδαφος και αποφασίζει να προσαρμοστεί στη 
νέα κατάσταση διεκδικώντας έναν νέο ρόλο. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, «αρχίσαμε να έχου-
με επαφές μαζί τους οι οποίες ήταν 1–2 συναντήσεις 
ετησίως σε επίπεδο υψηλό και σε επίπεδο τεχνικών κλι-
μακίων, δηλαδή σε επίπεδο επιστημονικού προσωπικού 
του ινστιτούτου και τεχνοκρατών από την πλευρά των 
πιστωτών πιο κοντινές ή όποτε το ζητούσαν οι δανει-
στές» (Καββαθάς, 24–25/11/2018). 

Κατά τον ίδιο, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ ουσιαστι-
κά συγκρούονταν με τους δανειστές παρουσιάζοντας 
μια άλλη πιο πραγματική εικόνα της κατάστασης της 
ελληνικής οικονομίας και προτείνοντας λύσεις με άλλη 
πολιτική κατεύθυνση: 

Επειδή συμμετείχα και ως αντιπρόεδρος και στη συνέχεια ως 
πρόεδρος σε αυτές τις συναντήσεις, θυμάμαι ότι με τεκμηρι-
ωμένες θέσεις καταρρίπταμε τα επιχειρήματα των πιστω-
τών, ανεξάρτητα αν ακολουθούσαν τις πολιτικές που εμείς 
υποδεικνύαμε ότι ήταν σωστότερο να ακολουθηθούν, ως ίσος 
προς ίσο, για να μην πω ότι αισθανόμασταν πιο ισχυροί ένα-
ντι των πιστωτών μας, με στεντόρεια τη φωνή. (Καββαθάς, 
24–25/11/2018).

Ο ίδιος αφηγείται μάλιστα ένα σκηνικό στο οποίο ήρθε 
σε λεκτική αντιπαράθεση με εκπροσώπους της τρόικα 
διεκδικώντας στην πράξη τον σεβασμό. 

Θυμάμαι μια συνάντηση που έγινε εδώ στα γραφεία της ΓΣΕ-
ΒΕΕ … σε μια αποστροφή της συζήτησης εξαγριώθηκε ο Μος ο 
οποίος με έντονο ύφος και χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι 
μου είπε «προφανώς δεν αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση 
ήταν η χώρα σας όταν ήρθαμε εμείς να σας σώσουμε». Με 
εκνεύρισε ο τρόπος του και αντέδρασα, ενδεχομένως κάποιος 
μπορεί να το δει και αγενώς. Δηλαδή σηκώθηκα από τη θέση 
μου, χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι και του είπα «σε αυ-
τόν τον χώρο ο μόνος που νομιμοποιείται να χτυπάει το χέρι 
του στο τραπέζι και να σηκώνει τον τόνο της φωνής του είμαι 
εγώ. Κανείς από το τραπέζι δεν μπορεί να σηκώνει τον τόνο 
εδώ μέσα. Εμείς δεν είμαστε υποτελείς. Και ως Έλληνας δεν 
νιώθω υποτέλεια και ως συνδικαλιστής δεν δέχομαι να μου 
υψώνεις τον τόνο της φωνής σου». Και εκεί συνειδητοποιώ 
ότι ο Τόμπσεν σηκώνεται από τη θέση του, πάει λέει κάτι στο 
αυτί του Μος και επιστρέφοντας στη θέση του λέει «ζητώ συγ-
γνώμη. Ξέφυγε ο συνάδελφος, ας ηρεμήσουμε να συνεχίσουμε 
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τη συζήτηση». Και αυτό που πρέπει να πω για τις τοποθετή-
σεις των πιστωτών είναι ότι δεν ήταν διάλογος, ήταν ως συ-
ναντήσεις περίπου ως ανακριτική διαδικασία. (Καββαθάς, 
24–25/11/2018).

Τέτοιες μαρτυρίες καταδεικνύουν το έλλειμμα «λαϊκής 
κυριαρχίας» του ελληνικού λαού έναντι των πιστωτών 
κατά την εποχή της κρίσης, καθώς αντανακλά ακριβώς 
στις υποτελείς σχέσεις των ελληνικών θεσμών απέναντι 
στους θεσμούς των πιστωτών. Το έλλειμμα αυτό δημι-
ουργεί κρίση στους ίδιους τους θεσμούς εκπροσώπη-
σης λαϊκών συμφερόντων, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, καθώς ο 
θεσμικός ρόλος τους υποβαθμίζεται. Αιτία είναι η δημι-
ουργία ενός νέου μηχανισμού σχέσεων από τον οποίο η 
ΓΣΕΒΕΕ εξαιρείται. Πλέον ο ευρωπαϊκός συνδικαλισμός 
βρίσκεται σε κρίση, γιατί ακριβώς αδυνατεί να επιτε-
λέσει τον στρατηγικό του στόχο, δηλαδή να ακυρώσει 
στην πράξη μια σκληρή επιθετική πολιτική προς τον μι-
κροαστικό ταξικό πόλο.

Οι δυνατότητες όμως της παρέμβασης με όρους 
lobbying δεν χάνονται πάντοτε. Ο Ασημακόπουλος 
υποστηρίζει ότι ο ίδιος πήγε κόντρα στο ρεύμα από 
συνδικαλιστές που αρνούνταν κάθε επικοινωνία με τους 
θεσμούς: «δεν μιλάμε με τους γερμανοτσολιάδες, δεν 
μιλάμε με τους δυνάστες των λαών, δεν μιλάμε με την 
τρόικα, δεν μιλάμε με τον άλλο δεν μιλάμε με το ΔΝΤ». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, αντιστάθηκε σε αυτή τη λογική, 
μίλησε με όλους και έπεισε. Αφηγείται συγκεκριμένα μία 
τέτοια περίπτωση, πιστώνοντας στην παρέμβαση του 
τότε προέδρου της Συνομοσπονδίας την επιστροφή του 
ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% κατά την περίοδο 
της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, το 2012. Το Γρα-
φείο της Κριστίν Λαγκάρντ, Γενικής Διευθύντριας του 
ΔΝΤ, είχε διαμαρτυρηθεί, γιατί οι εξαμηνιαίες έρευνες 
του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ ασκούσαν κριτική στις πολιτικές της 
τρόικας και ειδικά του ΔΝΤ. Ωστόσο, ζήτησε συνάντηση 
με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Ελλάδα, τον Μπομπ 
Τραντ. Ο Ασημακόπουλος είχε συγκρουστεί δημόσια 
μαζί του και, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δεν αισθανό-
ταν καλά σε μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, δέχτηκε και 
τον επισκέφθηκε μαζί τους στενούς συνεργάτες του, τον 
Διονύση Γράβαρη και τον Σπύρο Παπακωνσταντίνου. 
Δεν συμμετείχε «συνδικαλιστής κανένας, μη λερώσει 
κανένας τα χέρια του, μην του πουν ότι συζητάς με την 
τρόικα». Η συζήτηση κράτησε δυόμισι ώρες και φαινό-
ταν πλήρως ενημερωμένος για την ελληνική πραγμα-
τικότητα. Ο Ασημακόπουλος υποστήριξε ότι η αύξηση 
του ΦΠΑ έχει πνίξει τις επιχειρήσεις, ενώ ο Τραντ αντέ-
τεινε πως «το 13 που έγινε 23 το πληρώνει ο πελάτης». 
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ απαντάει πως ο καταστημα-
τάρχης δεν μπορεί να ανεβάσει άλλο την τιμή και το εν-
σωματώνει στον δικό του τζίρο. Συγκεκριμένα, «τρώει 
το περισσότερο ή τουλάχιστον το μισό», το οποίο είναι 
σαν να «πληρώνει φόρο το 50% των κερδών» (Ασημα-
κόπουλος, 28/9/2018). Ο Τραντ κατάλαβε το επιχείρημα 
και διαμαρτυρήθηκε γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν 
φέρνουν τέτοια επιχειρήματα. Τέλος, ο Ασημακόπουλος 
υποστήριξε πως δεν πρόκειται να εισπράξει τα 700 εκα-
τομμύρια ευρώ που έχει εντάξει στον προϋπολογισμό, 
αλλά 110 εκατομμύρια. Μετά το τέλος της συνάντησης, 
ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επισκέφθηκε τον υφυπουργό 
Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη και του εξήγησε ότι 
υπάρχει η δυνατότητα με τεκμηριωμένες προτάσεις η 
κυβέρνηση να καταφέρει να πείσει τους δανειστές. Σύμ-
φωνα λοιπόν με τον Ασημακόπουλο, «και πάνω σε αυτό 
έγινε μια of the record συνεννόηση με αυτούς και μειώ-

θηκε ο φόρος. Θέλω να σου πω δηλαδή να κάτι που δεν 
βγήκε προς τα έξω γιατί δεν μπορούσε να βγει προς τα 
έξω που ήταν παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ γιατί η ΓΣΕΒΕΕ 
με την αξιοπιστία της παρενέβαινε παντού. Της ζητού-
σανε να συζητήσει παντού. Αυτό ήτανε μεγάλο επίτευγ-
μα» (Ασημακόπουλος, 28/9/2018). 

Με αυτό το επιχείρημα ο Ασημακόπουλος ήθελε 
να υποστηρίξει πως το σύστημα διαβουλεύσεων που ο 
ίδιος είχε εισαγάγει συνέχισε να φέρνει αποτελέσματα, 
ακόμα και σε εκείνους τους δυσμενείς καιρούς. Βέβαια, 
θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι ποτέ μια συζήτηση σε 
ένα κλειστό δωμάτιο δεν είναι άσχετη με τις διεργασίες 
που συμβαίνουν στον δρόμο. Το 2012, αναμφισβήτητα 
ήταν μια περίοδος κορύφωσης ενός μεγάλου κινηματι-
κού κύκλου, με τη ΓΣΕΒΕΕ να είναι παρούσα.

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πολύ πιο σύνθετη. 
Σύμφωνα με την Heike Klüver «ως επιρροή νοείται η 
ικανότητα ενός παράγοντα να καθορίσει μια πολιτική 
απόφαση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Οι ομάδες 
συμφερόντων θεωρούνται ότι έχουν επιρροή εφόσον 
είναι σε θέση να διαμορφώσουν πολιτικές αποφάσεις 
με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολιτικές να συγκλίνουν με τις 
προτιμήσεις πολιτικής τους». Η ίδια θεωρεί ότι ένα τέ-
τοιο επίτευγμα για να μην είναι μια απλή σύμπτωση ή 
τυχαίο γεγονός προϋποθέτει μια συστηματική προσπά-
θεια επίδρασης της ομάδας συμφερόντων πάνω στους 
παράγοντες λήψης αποφάσεων (Klüver, 2013: 9). Η ΓΣΕ-
ΒΕΕ δεν είναι σε θέση να επιτύχει μέσα από την πολιτι-
κή αμφισβήτηση και τη ριζοσπαστικοποίηση της εποχής 
την ακύρωση της πολιτικής σε βάρος των μικρομεσαί-
ων. Η τεκμηρίωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν επαρκεί για 
να πείσει τους πιστωτές, καθώς στην πράξη η τρόικα 
ακολουθεί μια εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας οικο-
νομική πολιτική και αντιλαμβάνεται με διαφορετικούς 
όρους την έννοια της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, 
φαίνεται να υπάρχουν ρωγμές τις οποίες η διοίκηση 
μέσω της πεπατημένης πρακτικής των τεκμηριωμένων 
θέσεων μπορούσε να εκμεταλλευτεί και να επιφέρει 
επιτυχίες. Η πραγματική δυνατότητα, ως προϋπάρχου-
σα κεκτημένη εμπειρία, των παραγόντων της Συνομο-
σπονδίας να ασκήσουν επιρροή στους παράγοντες της 
λήψης αποφάσεων με έναν συστηματικό τρόπο είναι σε 
θέση να οδηγήσει σε τέτοιες μικρές νίκες. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το lobbying ως μηχανισμός και διαδικασία 
δείχνει ακριβώς τον πραγματικό του ρόλο, όχι να αμφι-
σβητήσει ή να ανατρέψει μια συνολικά δυσμενή πολιτι-
κή, αλλά να πετύχει μικρές νίκες σε κάποια σημεία. 
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Συμπέρασμα

Συνοψίζοντας, η «προφορική ιστορία από τα μέσα» μπο-
ρεί να προσφέρει την εικόνα του «μέσα» σε πάρα πολ-
λά επίπεδα και διαφορετικές σχέσεις. Το μέσα μπορεί 
να αφορά την ατομική στρατηγική ενός προσώπου, τις 
άγνωστες συζητήσεις και διαβουλεύσεις στο παρασκή-
νιο, πλευρές από τις συζητήσεις που είναι ήδη γνωστές 
στο προσκήνιο, ατομικές σχέσεις, δίκτυα σχέσεων, αλλά 
κυρίως τις διαφορετικές και πολυποίκιλες ταχύτητες 
των κρατικών θεσμών, τις διαφορετικές ταυτότητες και 
κουλτούρες. Το κράτος και οι θεσμοί του δεν είναι ου-
δέτεροι ταξικά, ο βαθμός διείσδυσης μιας κοινωνικής 
τάξης στους μηχανισμούς του αποδεικνύει και τον τα-
ξικό του χαρακτήρα. Η από τα μέσα ιστορία της ΓΣΕ-
ΒΕΕ αποδεικνύει ακριβώς ότι η προσπάθεια της Συνο-
μοσπονδίας να αντιγράψει τις πρακτικές του ΣΕΒ για 
να επιδράσει στο κράτος είχαν ένα όριο. Το όριο αυτό 
ήταν οι πραγματικές και υλικές σχέσεις της τάξης των 
μεγάλων επιχειρηματιών με το κράτος και τους ίδιους 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τη δεκαετία του 2000, η 
οικονομική ανάπτυξη επέτρεπε στη ΓΣΕΒΕΕ να συμ-
μετέχει στη διαδικασία της οικοδόμησης κοινωνικής 
συναίνεσης. Τη δεκαετία του 2010 η οικονομική κρίση 
περιόρισε αυτές τις δυνατότητες, με σοβαρές πολιτικές 
και κοινωνικές συνέπειες. Ο ευρωπαϊκός συνδικαλισμός 
της ΓΣΕΒΕΕ πάντως τέθηκε σε κρίση. Ταυτόχρονα, η 
στροφή της ΓΣΕΒΕΕ σε κινηματικές και ριζοσπαστικές 
πρακτικές δεν οδήγησαν σε κάποια σοβαρή επιτυχία, με 
την έννοια της σοβαρής παρεμπόδισης της εφαρμογής 
μιας πολιτικής σε βάρος των μικρομεσαίων. Σε αυτό το 
περιβάλλον όμως, το lobbying ως μια κεκτημένη εμπει-
ρία των στελεχών της ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να συνεχίσει να 
είναι αποτελεσματικό, μέσα όμως σε ένα πολύ πιο στε-
νά οριοθετημένο πολιτικό πλαίσιο και με περιορισμένες 
δυνατότητες, καθώς δεν μπορεί να αλλάξει τη συνολική 
πολιτική. 
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Εισαγωγή 

«Κάθε καιρός κι η Ελένη του» 
— Οδυσσέας Ελύτης/«Μαρία Νεφέλη»

Η συγγραφή του συγκεκριμένου κειμένου σχετίζεται με 
τον εντοπισμό του κάθε φορά αυτοπροσδιορισμού των 
επαγγελματοβιοτεχνών σε μία περίοδο που εκτείνεται 
από το 1919 έως το 1999. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον 
ελληνικό 20ο αιώνα, εντός του οποίου καταλαμβάνουν 
την δική τους ιδιαίτερη θέση οι επαγγελματοβιοτέχνες. 
Θεωρούμε ότι ήδη έχουν ειπωθεί πολλά για την εννοι-
ολόγηση της μικροαστικής τάξης και δη της παραδο-
σιακής μικροαστικής τάξης, (Σακελλαρόπουλος, 2014· 
Crossick & Haupt, 1995), εάν επιμείνουμε στη διάκριση 
μεταξύ παραδοσιακής και νέας μικροαστικής τάξης που 
προτείνει ο Νίκος Πουλαντζάς, οπότε θα περάσουμε 
απευθείας στην πραγμάτευση του θέματος.

Ο αυτοπροσδιορισμός των επαγγελματιών και των 
βιοτεχνών, με τα χαρακτηριστικά που λαμβάνει ανά 
ιστορική περίοδο, άπτεται της συγκρότησης αυτού που 
μπορεί να αποκληθεί συλλογική ταυτότητα, που όμως 
δεν καθίσταται άχρονη και στατική. Απεναντίας, εγγρά-
φει τους όρους και τα διακυβεύματα της εποχής στην 
οποία και αναφέρεται, δυναμικά. 

Ιδιότητες όπως είναι οι μανάβηδες, οι αυγοπώλες, 
οι καφεπώλες, στις αρχές του 20ου αιώνα, διεκδικούν 
το status του επαγγελματία, όρος που, ως γενικότερη 
ομπρέλα (Ποταμιάνος, 2018: 754), καλύπτει όσο και ανα-
δεικνύει τις παραπάνω ιδιότητες, δίνοντας το έναυσμα 
και για την αναζήτηση περισσότερων αυτοπροσδιορι-
σμών. Που, όντας άλλοτε λαϊκοί-κοινότοποι και άλλο-
τε κοινωνιολογικής χροιάς, επιδιώκουν να αναδείξουν 
ένα κοινωνικό στίγμα και μία κοινωνική ταυτότητα που 
προτάσσουν και ως συνδετικό ιστό την δυνατότητα της 
αναγνώρισης των σημαντικών λειτουργιών που πραγ-
ματοποιούν, όντας οι αναγκαίοι ενδιάμεσοι. 

Ως βασική μέθοδος ανάλυσης, επιλέγεται η ιστορική 
περιοδολόγηση που μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τα 
βασικά μικροαστικά χαρακτηριστικά που κατασκευά-
ζουν τους μικροαστούς ως κοινή ομάδα και περαιτέρω, 
ως τάξη. 

Ο αγώνας των μικροαστών 
και ο αυτοπροσδιορισμός 
τους: επαγγελματίες και 
βιοτέχνες

Από τις συντεχνίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
φθάνουμε σταδιακά σε μία περισσότερο οργανωμένη 
και συστηματική μορφή εκπροσώπησης των μικροα-
στικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ίδρυση, αρχικά, 
της Ένωσης Συντεχνιών και Σωματείων Εργοδοτών της 
Ελλάδος (ΕΣΣΕΕ), το 1919, αποτελεί το επιστέγασμα των 
προσπαθειών μικροαστικής οργάνωσης και εκπροσώ-
πησης συμφερόντων που προηγήθηκαν. Ο αυτοπροσ-
διορισμός κινείται μεταξύ σαφήνειας και καθαρότητας, 
συμπεριλαμβάνει τον κύκλο των μικρομεσαίων που 
καθίστανται σημαίνουσα, ήτοι «παραγωγική» τάξη, (Κα-
τσούδας, 2019: 39), λειτουργώντας ως πεδίο μετάβασης 
στη μορφή της ΓΣΕΒΕ, που θα μας απασχολήσει διεξο-
δικά. 

Εν συνεχεία, η Ένωση Βιοτεχνικών Συντεχνιών της 
Ελλάδος (το 1920), μέσα από εσωτερικές διεργασίες και 
διαγκωνισμούς, θέτει αιτήματα, εστιάζει τη δράση της 
γύρω από την εκπροσώπηση συμφερόντων των επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών με ορίζοντα ζητήματα που 
άπτονται της οικονομικής τους δραστηριότητας, ορίζει 
τα διακυβεύματα, αρθρώνει έναν πρώιμο αντιμονοπω-
λιακό λόγο με έμφαση την δραστηριοποίηση του ξένου 
κεφαλαίου στη χώρα (Κατσούδας, 2019: 41), συναντώ-
ντας αυτό που γράφει, για άλλη περίσταση βέβαια, ο 
Μωυσής Ελισάφ. Οι μικροαστοί επιδιώκουν να «συ-
γκροτήσουν ένα νέο «εμείς» πάνω στα χνάρια της ρίζας 
τους», με το βλέμμα στραμμένο στο παρόν και στο μέλ-
λον. (Ελισάφ, 2018: 7).

Ο ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  
1922–1936

Η μορφή της Γενικής Συνομοσπονδίας (από το 1922), 
συμπεριλαμβάνει και τις εξελίξεις που έχουν προηγηθεί 
στον ελληνικό χώρο (Κωστής, 1995: 33–48), την επίγνω-

3.  Ο αυτοπροσδιορισμός  
των επαγγελματοβιοτεχνών 
1919–1999
Συμεών Ανδρονίδης
Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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ση των συνθηκών και της θέσης των επαγγελματιών και 
βιοτεχνών κύρια από την ανερχόμενη αστική τάξη αλλά 
και από την εργατική, τονίζοντας την δυνατότητα αυτής 
της συνένωσης. Είναι τότε που αχνοφαίνεται ο ορίζο-
ντας του μικρού και του μικρομεσαίου-μεσαίου, υψώνο-
ντας την σημαία του, κατά τον Νίκο Ποταμιάνο, «ταξικού 
πόλου»: του οργανωτικού, ιδεολογικού και οργανωτικού 
πυρήνα που διεξαγάγει την «πάλη για την τάξη» (Πο-
ταμιάνος, 2016: 28), και ακολουθεί ενίοτε διεκδικητική 
πολιτική μη φειδόμενη μέσων επίτευξης των σκοπών 
που έχει θέσει. 

Οι κυριότερες προσπάθειες αυτοπροσδιορισμού της 
περιόδου 1921–1936, είναι οι εξής: 

1) οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, οι μικροί παρα-
γωγοί, «οι μικροί κεφαλαιούχοι με ταπεινές καταβολές» 
όπως τους ονομάζει ο Κώστας Κατσούδας, τα τμήματα 
της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης που απαντάται 
έντονα στον ελληνικό καπιταλισμό, αντιλαμβάνονται 
τον κοινωνικό τους ρόλο υπό το πρίσμα της πάντα ση-
μαντικής ενδιάμεσης θέσης που καταλαμβάνουν μεταξύ 
κεφαλαίου και εργασίας, επιτρέποντάς τους να ασκούν 
εξισορροπητικές κοινωνικές λειτουργίες ενώπιον των 
κοινωνικών-ταξικών αντιθέσεων. 

Εναλλάσσοντας ως προς αυτό τη διάσταση της κοι-
νωνικής εξισορρόπησης με έναν συμβιβαστικό και δι-
αιτητικό ρόλο πάλι μεταξύ δύο τάξεων, ρόλο που είναι 
αντιπροσωπευτικός της θέσης και των εργαλείων με τα 
οποία προσδιορίζουν τον ‘κόσμο’ τους οι επαγγελματίες 
και οι βιοτέχνες. 

O αυτοπροσδιορισμός ως ενδιάμεσης και για αυτό 
συμβιβαστικής κοινωνικής τάξης δεν τελείται «εν κενώ», 
αλλά αντιθέτως λαμβάνει χώρα με το μέτωπο στραμ-
μένο στις κοινωνικές διεργασίες ενός συγκεκριμένου 
τρόπου παραγωγής που άπτεται μίας γενικότερης σύλ-
ληψης που τοποθετεί τους επαγγελματίες και τους βιο-
τέχνες μαζί και την συνδικαλιστική τους οργάνωση στην 
καρδιά της κοινωνίας, υποκείμενα ενός ‘κόσμου’ και των 
αξιών του, και, ίσως ακόμη σημαντικότερο, ενδιάμεσοι 
φορείς που μάχονται «χάριν του κοινού καλού και της 
ευημερίας» (Κατσούδας, 2019: 48). 

Ο αυτοκαθορισμός δεν γεννάται και δεν παράγεται 
φυσικά, αλλά, ακόμη και κοινωνικά-συμβολικά, επιτελεί-
ται εκείνη τη στιγμή, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις παραμέ-
τρους εκείνες που προσδίδουν στους μικροαστούς αξία.

 Ένας ιδιαίτερος τρόπος αυτοπροσδιορισμού μεταξύ 
των ετών 1919 και 1922, συνδέεται αξιακά με τη χρή-
ση του όρου «μέση αστική τάξις», όρος που ακούγε-
ται ιδιαίτερος, ακόμη και μη εύηχος. Είναι αυτός όμως 
που χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό σχήμα για την 
κατασκευή μίας ταυτότητας που, αφενός μεν δείχνει 
την κλίμακα μεγέθους, τον μεταξύ δύο τάξεων κόσμο 
που υπάρχει και στηρίζει και που απομακρύνεται από 
την ιδιαιτερότητα του «μικρού» χάριν της ασφάλει-
ας του μεσαίου και της «μέσης» τάξης, αφετέρου δε, 
οι φορείς των επαγγελματιών, ίσως για πρώτη φορά, 
ασκούνται ή χρησιμοποιούν το στίγμα του αστικού και 
της αστικότητας. 

Ο συγκεκριμένος όρος νοηματοδοτεί έναν κοινωνι-
κό-ταξικό κόσμο, και το πώς αυτός ευρύτερα συλλαμ-
βάνει την θέση του εντός της της κοινωνίας. Περισσότε-
ρο από το να επεξηγεί, ερμηνεύει. 

Οι ενώσεις των επαγγελματιών χρησιμοποιούν τον 
όρο αστικός με τέτοιον τρόπο που γεννάται η έννοια 
της «μέσης αστικής τάξεως», τάξεως σαφώς μεσαίας 
όσο και αστικής κύρια ως προς την αντίθεση στις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, που επιλέγεται όχι τόσο για να 

ορίσει με σαφήνεια, αλλά για να εκφράσει μία ευρύτερη 
κοινωνική-ταξική εγγύτητα (Ένωσις των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων, 1922).

 2) την τρέχουσα δεκαετία (1920), καθίσταται σημα-
ντική και η φορά των σχέσεων των επαγγελματιών και 
των εμπόρων, με αυτό που αποκαλείται μεγάλο κεφά-
λαιο, ζήτημα το οποίο φιλτράρεται φορτισμένα στην 
αντιπαράθεση που προκύπτει για την ίδρυση εμπορι-
κών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων. 

 Με άξονα δράσης την απόκλιση των συμφερόντων, 
με αφορμή όχι μόνο την ίδρυση αλλά και την δράση 
των εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων, ο λόγος που 
εκφέρει η τότε ΕΒΣΕ συντείνει προς την κατεύθυνση 
ενός αυτοπροσδιορισμού των επαvγγελματιών και βι-
οτεχνών που επιτελείται κύρια μεv όρους αντιδιαστο-
λής προς το μεγάλο κεφάλαιο και δη προς το «αδηφά-
γο» μεγάλο κεφάλαιο, εκθέτει τις μορφές εκείνες μίας 
δυναμικής κοινωνικής-ταξικής πόλωσης εναντίον της 
«κεφαλαιοκρατίας», των «ισχυρών» που λειτουργούν 
ως καθεστώς, καθεστώς εκμετάλλευσης και επιβολής 
δύναμης που ακριβώς εκμεταλλεύεται τον μόχθο του 
μικρού επαγγελματία. 

 Eίναι τα χρόνια 1922–1925, που, ιδίως στην Αθήνα, 
χρησιμοποιείται ο περισσότερο στοχευμένος όρος επαγ-
γελματική τάξη, για τον οποίο ο Νίκος Ποταμιάνος προ-
σθέτει ότι «στην πρωτεύουσα συναντάμε την «επαγγελ-
ματική τάξη» επανειλημμένα στα 1922–1925, και μάλιστα 
στην περίοδο της οξύτερης σύγκρουσης με τις αστικές 
οργανώσεις, στο πρώτο εξάμηνο του 1922 για το ζήτη-
μα των επιμελητηρίων. Η χρήση της «τάξης» στον ενικό 
συνδεόταν με τη μετατόπιση σε μια εικόνα του συλλογι-
κού εαυτού ως οντότητας περισσότερο δομημένης και 
ομοιογενούς, καθώς και με μια αποφασιστική χρήση της 
ταξικής γλώσσας σ’ ένα περιβάλλον όπου αυτή είχε αρ-
χίσει πια να γενικεύεται» (Ποταμιάνος, 2016: 441).

 Τώρα, ιδιαίτερη αγωνιστική στιγμή στο όλο εγχεί-
ρημα αυτοπροσδιορισμού αποτελεί η απεργιακή κινη-
τοποίηση του 1927 που αφήνει πίσω της νεκρούς και 
τραυματίες. 

Κάνουμε λόγο για έναν επαγγελματοβιοτεχνικό αυ-
τοκαθορισμό που εν προκειμένω αναπαράγεται στο πε-
δίο του δρόμου, μέσω της απεργιακής διεκδίκησης ρητά 
εκφρασμένων αιτημάτων, που επίσης αρθρώνει έναν 
λόγο που κλιμακώνεται αμφισβητησιακά, ορίζοντας τον 
χώρο δράσης του με μία έντονη αντι-ολιγαρχική χροιά, 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός άτυπου και οιονεί 
λαϊκού μπλοκ που περιλαμβάνει την ΓΣΕΕ και τις ομο-
σπονδίες δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αναγνω-
ρίζοντας, ίσως για πρώτη φορά τόσο έντονα, την έννοια 
του «δικού μας κόσμου, που δεν πλήττεται απλά, αλλά 
χάνεται». 

Εκεί όπου ίσως εκφράζεται έντονα αυτό που ο 
Kidron αποκαλεί «κοινωνική οδύνη» (Kidron, 2004: 514), 
για αυτό που μπορεί να χαθεί ουσιαστικά και πρακτικά, 
οδύνη που δεν αργεί να μετεξελιχθεί σε κοινωνική οργή 
και διεκδικητική δράση. 

 Ο αυτοπροσδιορισμός έχει ήδη τεθεί: ο αγώνας 
αυτός είναι «αγών νοικοκυραίων» που κατέρχονται σε 
κινητοποιήσεις, διότι διακυβεύονται ριζικά τα συμφέρο-
ντά τους. Το προφίλ της τιμιότητας ανακύπτει μέσω της 
χρήσης του όρου «νοικοκυραίος».

Μετά από αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, η ΓΣΕ-
ΒΕ προχωρά προς την δεκαετία του 1930, αντιμετωπί-
ζοντας οργανωτικές εντάσεις και κρίσεις, παράλληλα με 
την οικονομική που τρέχει ήδη.
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Ο αυτοπροσδιορισμός  
των επαγγελματοβιοτεχνών 
την περίοδο της μεταξικής 
δικτατορίας

Με άνωθεν κρατικές παρεμβάσεις, προωθείται ο ορ-
γανωτικός διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματιών και βι-
οτεχνών. Μέσα στα προβλήματα της συγκυρίας και στις 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η ΓΣΕΒΕ, με εγκύκλιό της 
που δημοσιεύεται στο Μέλλον των Επαγγελματιών, εκ-
φράζει ρητά την αγωνία και συνάμα τη στόχευσή της 
που δεν παύει να είναι στόχευση κοινωνική και συλλογι-
κή: «Μόνον ηνωμένη η τάξις υπό ένα ανώτατον ταξικόν 
Οργανισμόν και εν προκειμένω την αρχαιοτέραν των 
Συνομοσπονδιών, την Γενικήν Συνομοσπονδίαν, θα είνε 
δυνατόν να πραγματοποιηθώσιν αι επιδιώξεις της τά-
ξεώς μας». (Κατσούδας, 2019: 95). Ένας κρατικός κορ-
πορατισμός (Μαυρογορδάτος, 1988: 19–26), κάνει την 
εμφάνισή του. 

 Ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός με όρους τάξης 
και ένταξης σε μία κοινωνική τάξη παραμένει ως στίγμα 
και ως δυνατότητα άσκησης πολιτικής, προβάλλοντας 
μία σημαίνουσα προϋπόθεση που είναι προϋπόθεση συ-
στηματικής οργάνωσης, κοινοποίησης και διεκδίκησης. 

 Η ενότητα, η κοινωνική-ταξική ενότητα των επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών με σαφήνεια ιεραρχείται ως 
πρώτη προτεραιότητα, προϋπόθεση για την ικανοποίη-
ση των όρων της αξιοπρεπούς ζωής, συμπεριλαμβάνο-
ντας μία ιδιότυπη, πυραμιδική δομή: επαγγελματίες-βι-
οτέχνες, η ταξική συνομοσπονδία (ΓΣΕΒΕ) και η σκέπη 
της κοινωνικής τάξης. Ωσάν έκκληση, η εγκύκλιος της 
ΓΣΕΒΕ, στον αστερισμό του αυτοπροσδιορισμού, ονομά-
ζει: η τάξη μας, τάξη μικρών επαγγελματιών και βιοτε-
χνών. 

Όμως, ο οργανωτικός διαχωρισμός μεταξύ επαγγελ-
ματιών και βιοτεχνών (ίδρυση Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Ελλάδος – ΕΣΒΕ/1939), την περίοδο της Με-
ταξικής δικτατορίας, αποτελεί την σημαντικότερη εξέ-
λιξη αυτής την περιόδου για την μικροαστική τάξη, που 
πλέον βλέπει την διαίρεση να προστίθεται στα κοινω-
νικά προβλήματα που ανακύπτουν. Αυτή η εξέλιξη έχει 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για το εν γένει συνδικαλι-
στικό κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών. 

Πέρα από τις επιδιώξεις της δικτατορίας, η ανωτέρω 
εξέλιξη ακουμπά και στον διαχωρισμό μεταξύ επαγγελ-
ματιών και βιοτεχνών, διαχωρισμός ήδη ορατός από τα 
προηγούμενα χρόνια, που ξετυλίγεται πάνω στο περιε-
χόμενο της εργασίας-παραγωγής, της πώλησης και της 
μεταποίησης-μεταποιητικής διαδικασίας. 

 Εάν η τέχνη, και η άσκησή της δίνουν μία ταυτότητα, 
αυτή περισσότερο πλησιάζει τα θέλω και τις επιθυμίες 
του βιοτέχνη, που είχε και ένα «πιο πληβειακό στίγμα» 
κατά την διατύπωση του Νίκου Ποταμιάνου. (Ποταμιά-
νος, 2016: 495). Εάν ο επαγγελματίας, ο μαγαζάτορας 
έχει χώρο, ο βιοτέχνης έχει την τέχνη του. 

Εάν μπορούμε να συγκρατήσουμε κάτι άλλο από 
αυτή την περίοδο, είναι ακριβώς το στίγμα που εκπέμπει 
το σωματείο Κρεοπωλών Αθηνών το 1937 στην εφημερί-
δα Βιοτέχνης, επιλέγοντας να τονίσει την δική του κοι-
νωνική αποστολή που είναι ακριβώς η εξασφάλιση κρέ-
ατος και χαμηλών τιμών στο λαό. Άρα, βλέπουμε πως 
επιλέγεται ο όρος λαός που στην προκειμένη περίπτωση 

έχει ζωτικές ανάγκες, τμήμα του οποίου αποτελούν και 
οι κρεοπώλες που φροντίζουν, μέσω του αγώνα τους, να 
του εξασφαλίζουν τα απαραίτητα. 

Χωρίς την αναφορά σε κάποια συγκεκριμένη κοινω-
νική τάξη ή ακόμη και σε λαϊκές τάξεις, χρησιμοποιείται 
ένας όρος ο οποίος συμπεριλαμβάνει ευρεία κοινωνικά 
στρώματα και ορίζεται κύρια δια των ζωτικών του ανα-
γκών και της καθημερινής του βιοπάλης, προβάλλοντας 
παράλληλα έναν έμμεσο δείκτη αυτοπροσδιορισμού 
των επαγγελματιών-κρεοπωλών που δεν απέχει από 
την αίσθηση της κοινωνικής αποστολής, της συναίσθη-
σης του ρόλου του για την διασφάλιση της συνοχής της 
γειτονιάς και του ανήκειν. 

«Φροντίζοντας για τον λαό είμαστε και εμείς λαός». 
Η αναφορά στο λαό υπαινίσσεται περισσότερο μία κά-
θετη, καθημερινή και όχι λόγια, ευρύτερη διαίρεση της 
κοινωνίας μεταξύ λαού και ισχυρών που πρωτίστως εί-
ναι οι ισχυροί του χρήματος (Βιοτέχνης, 1937). 

Δίπλα σε αυτήν την αναφορά μπορεί να σταθεί ο 
χαρακτηριστικός έως εύγλωττος πρωτοσέλιδος τίτλος 
της εφημερίδας των Αρτοποιών, το Πάσχα του 1937, εκεί 
όπου γίνεται εμφανής η προσπάθεια σύνδεσης των αρ-
τοποιών με μία εν γένει διάθεση κοινωνικής προσφοράς 
αλλά και κοινωνικού καθήκοντος που δεν γνωρίζει από 
ξεκούραση και αργίες-γιορτές, παραπέμποντας σε ένα 
πλαίσιο αυτοπροσδιορισμού που όπως και στην περί-
πτωση των κρεοπωλών της ίδιας περιόδου, αρθρώνεται 
γύρω από την συναίσθηση της προσφοράς και της κοι-
νωνικής βοήθειας-μέριμνας, του μόχθου και του ιδρώτα 
του ειδικά επαγγελματία που ορίζεται από ό,τι παραγά-
γει, πουλά και ουσιωδώς προσφέρει. Μόνο που στην πε-
ρίπτωση των φουρνάρηδων δεν γίνεται αναφορά στον 
λαό, αλλά από την εικόνα φαίνεται ότι ο φούρναρης 
εξυπηρετεί τους πάντες, ανεξαρτήτως κοινωνικής-ταξι-
κής προέλευσης. 

«Πιστός εις το καθήκον» γράφει στο πρωτοσέλιδο 
της η Εφημερίς των αρτοποιών το 1937, με τον κλαδικό 
αυτοπροσδιορισμό να συναιρείται φορτισμένα με την 
ανάδειξη της κοινωνικής-συμβολικής σημασίας που 
αποκτά ο ρόλος και η αποστολή του. Αποστολή παρα-
γωγής ψωμιού, του πλέον σημαντικού διατροφικού προ-
ϊόντος. 

Η κοινωνική αίσθηση εναλλάσσεται με ό,τι ορίζεται 
ως συμβολική-θρησκευτική τάξη, ως παράδοση που φέ-
ρει εντός της τον ιδεότυπο του «πιστού» φούρναρη. Πι-
στού στο καθήκον, πιστού και στην παράδοση (Εφημερίς 
των Αρτοποιών, 1937). 

Η είσοδος στην κρίσιμη δεκαετία 1940–1950 βρίσκει 
την επαγγελματοβιοτεχνική τάξη οργανωτικά διασπα-
σμένη. 

Η κρίσιμη δεκαετία  
1940–1950

Η αυγή της νέας δεκαετίας του 1940 βρίσκει το συν-
δικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών και βιοτεχνών 
διασπασμένο και διαιρεμένο, με τις συνέπειες από την 
ίδρυση της ΕΣΒΕ να μην έχουν απορροφηθεί. 

Υπό τις έκτακτες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 
επιφέρει η Κατοχή και η δήμευση των πλουτοπαραγω-
γικών πηγών της χώρας από τις Κατοχικές αρχές, με το 
φαινόμενο της Πείνας και της μαζικής αποστέρησης να 
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κάνουν έντονη την παρουσία τους, οι επαγγελματίες και 
οι βιοτέχνες πρωτίστως καλούνται να προσαρμοστούν 
στη νέα κατάσταση, βρίσκοντας πόρους επιβίωσης. 

 Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπουν οι σημαντικές πρωτο-
βουλίες που έχουν να κάνουν με μία από τα κάτω οργά-
νωση για την αντιμετώπιση των ευρύτερων συνεπειών 
της Κατοχής, για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής η οποία 
θα συνέκλινε στο πεδίο της συμπερίληψης επαγγελμα-
τιών και βιοτεχνών που πλήττονται δραματικά. Σταθμός 
στην όλη πορεία αποτελεί η ίδρυση συνεταιριστικών 
σωματείων το 1941, τα οποία και έχουν σαφή ταξική 
στόχευση (επαγγελματίες και βιοτέχνες), επιδιώκουν να 
εμπλακούν άμεσα στην παραγωγή προμηθεύοντας τους 
επαγγελματίες και τους βιοτέχνες με τα απαραίτητα ερ-
γαλεία επιβίωσης, δίχως να εκλείπει ο μεσο-μακροπρό-
θεσμος ορίζοντας μετεξέλιξής τους σε βασικά στηρίγ-
ματα της επαγγελματοβιοτεχνικής δράσης. 

 Ο αυτοπροσδιορισμός εξειδικεύεται περαιτέρω: 
σωματεία και κλαδικές ομοσπονδίες που δεν πατρονά-
ρουν, αλλά συμβάλλουν στη συγκρότηση συνεταιριστι-
κών οργανώσεων των μικροαστών εν καιρώ Κατοχικής 
κρίσης, απευθύνονται ως ενεργά μέλη προς τα μέλη μίας 
τάξης που πλήττεται και αυτή. Το στοιχείο του ομοιοε-
παγγελματισμού καθίσταται έντονο, και αναπαράγεται 
με όρους σύγκλισης, μη-διαχωρίζοντας όμως από ένα 
εν γένει λαϊκό πρόσημο, που τείνει όχι στο ποιοι είμαστε, 
αλλά στο υπόδειγμα «είμαστε επαγγελματίες και βιοτέ-
χνες, τμήμα των λαϊκών στρωμάτων που βιώνουν τις συ-
νέπειες της Κατοχής και του Κατοχικού πληθωρισμού». 

Το όλο εγχείρημα αυτοπροσδιορισμού, αυτοπροσ-
διορισμού ομοιοεπαγγελματισμού, επαγγελματικού και 
βιοτεχνικού, τίθεται στη βάση της πρωταρχικής αλλη-
λεγγύης και προστασίας, ενώ παράλληλα δεν λείπουν 
και εγχειρήματα επιβίωσης και συμμετοχής σε εγχειρή-
ματα αντίστασης, στις δύσκολες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί. 

Ταυτόχρονα, προβάλλεται, ενίοτε έντονα, το λεγόμε-
νο εμπορικό, δημιουργικό δαιμόνιο όπως δείχνει η περί-
πτωση των καφεπωλών της Αθήνας την Κατοχική περί-
οδο, οι οποίοι αντικαθιστούν τους δυσεύρετους πλέον 
σπόρους του καφέ, με άλλα υλικά και άλλους καρπούς 
(Κατσούδας, 2018), σε μία χαρακτηριστική προσπάθεια 
κοινωνικής επιβίωσης και διατήρησης της επαγγελμα-
τικής υπόστασης, εκεί όπου το γενικά κοινωνικό και το 
ειδικά επαγγελματικό συνδέονται δημιουργώντας έναν 
αυτοπροσδιορισμό επείγοντος. 

Πώς μπορεί να επιβιώσει διατηρώντας ανοιχτό το 
μαγαζί και την ταυτότητά του ο επαγγελματίας καφε-
πώλης; 

Η περίοδος 1940–1945, χαρακτηρίζεται από τη χά-
ραξη μίας επαγγελματοβιοτεχνικής στρατηγικής που με 
βασικό εργαλείο τους συνεταιρισμούς επινοεί μορφές 
επιβίωσης και αλληλεγγύης προτάσσοντας τον αυτο-
προσδιορισμό επαγγελματοβιοτέχνης συσπειρωτικά. 

Όσον αφορά το θέμα του αυτοπροσδιορισμού επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών την μετακατοχική περίοδο 
1945–1950, σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη ενός αυτο-
προσδιορισμού με έμφαση στα δικαιώματα των μικρών 
παραγωγών και στην παράλληλη κατοχύρωση του θε-
σμικού τους ρόλου, διαδραματίζουν οι απεργιακές κινη-
τοποιήσεις του 1945–1947 και οι συνεδριακές διεργασίες 
του 1946.

 Η απεργιακή κινητοποίηση του 1945, στην οποία 
καλεί η διοίκηση μίας Γενικής Συνομοσπονδίας (ΓΣΕ-
ΒΕ) που βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης μετά τη 
μη-λειτουργία της την Κατοχική περίοδο, λαμβάνει 

χώρα συνεπεία των κλιμακούμενων αντιδράσεων που 
προκαλεί σε ευρεία στρώματα της μικροαστικής τάξης 
η ανακοίνωση του στρατηγικού πλάνου οικονομικής 
ανασυγκρότησης από τον υπουργό Εφοδιασμό και τότε 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κυριάκο Βαρβαρέσο. 

Πλάνο που προβλέπει ουσιαστικά την αναγκαιότη-
τα της καθολικής, κοινωνικής-ταξικής συμβολής στην 
οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, στην, με άλλες 
όψεις, επανεκκίνηση της λειτουργίας της ελληνικής οι-
κονομίας πάνω στις ράγες του εθνικά επείγοντος. 

 Εστιάζοντας στο ζήτημα της ανισορροπίας και της 
έλλειψης αναλογικότητας του όλου πλάνου, φορείς των 
επαγγελματιών όπως η ΟΕΒΑ και η ΟΒΣΑ, η ίδια η ΓΣΕ-
ΒΕ που ακολουθεί ουσιαστικά τις εξελίξεις, προβαίνουν 
στην οργάνωση των επαγγελματοβιοτεχνών, με την 
ΓΣΕΒΕ να προκηρύσσει την απεργιακή κινητοποίηση, 
διακηρύσσοντας με στόμφο ότι «η επαγγελματοβιοτε-
χνική τάξις ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την μέλλουσαν 
να δημιουργηθή οικονομικήν ανωμαλίαν και χάος με 
τραγικά αποτελέσματα διά το σύνολον του Ελληνικού 
Λαού». (Κατσούδας, 2019: 111–112). 

Επίσημα και κοινωνικά-συνδικαλιστικά, ο αυτο-
προσδιορισμός μέσω του λόγου που αρθρώνει η ΓΣΕΒΕ 
ομνύει στο ζήτημα των συνεπειών που θα επιφέρει ο 
νόμος και η ακολουθούμενη οικονομική στρατηγική για 
το «σύνολο του Ελληνικού Λαού», περιγράφει με μελανά 
χρώματα τη σχεδόν αναπόφευκτη δημιουργία «οικονο-
μικής ανωμαλίας» και «χάους»: για αυτό που θα επέλθει, 
η «επαγγελματοβιοτεχνική τάξη» δεν φέρει ευθύνη. 

 Tο εγχείρημα του επαγγελματοβιοτεχνικού αυτο-
προσδιορισμού είναι και ένα εγχείρημα που πραγματο-
ποιείται στον «χρόνο του τώρα», εγγράφοντας πολλές 
φορές και τις εντάσεις του καιρού. Εντός μίας δύσκολης 
μετακατοχικής συγκυρίας, ο αυτοπροσδιορισμός λει-
τουργεί εγκλητικά ως προς τη σήμανση επαγγελματοβι-
οτέχνες, αναγνωρίζει και αναγνωρίζεται πάνω στις τρέ-
χουσες δυσκολίες και αιτήματα, διαπερνά το λαϊκό ως 
επαγγελματοβιτεχνικό και αντίστροφα, σημαίνοντας: η 
«επαγγελματοβιοτεχνική τάξις είναι το σπίτι μας».

Μπορούμε να διακρίνουμε έναν αυτοπροσδιορισμό 
ειδικά επαγγελματοβιοτεχνικό που παραπέμπει στον 
αντίστοιχο της Κατοχικής περιόδου με άξονα την δράση 
των συνεταιρισμών. Εδώ, να σημειώσουμε πως το 1946 
ιδρύεται η Ανώτατη Συνομοσπονδία Βιοτεχνών Ελλάδος 
(ΑΣΒΕ). 

 Ίδιες τάσεις διακρίνονται και αρθρώνονται γύρω 
από την απεργία του 1947, που επιτελείται με όρους 
μαζικότητας και εκδιπλώνεται γύρω από το μείζον για 
τους επαγγελματοβιοτέχνες, ζήτημα της επαγγελματι-
κής στέγης και του ενοικιοστασίου. 

 Αντλώντας από το σχετικά πρόσφορο έδαφος της 
προηγούμενης περιόδου, οι κινητοποιήσεις του 1947 συ-
γκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του πλήθους των επαγ-
γελματιών και εμπόρων, οργανώνονται κλαδικά όσο και 
δια-ταξικά, με όρους μπλοκ των λαϊκών-πληττόμενων 
τάξεων που ανακαλεί στη συλλογική μνήμη την απεργι-
ακή κινητοποίηση του 1927. Και είτε με απεργιακά καλέ-
σματα και ψηφίσματα, είτε με ανακοινώσεις της ΓΣΕΒΕ, 
το επαγγελματοβιοτεχνικό πρόσημο ως βασικό όρος 
αυτοπροσδιορισμού αναδεικνύεται εκ νέου, σπεύδει να 
επικαλύψει τις ρωγμές που ανοίγουν οι κρατικές πολιτι-
κές, θέτοντας ως διακύβευμα πάλης το ίδιο το δικαίωμα 
στην εργασία και στην αναπαραγωγή, που απειλούνται 
λόγω του νέου καθεστώτος ενοικίασης. 

Δύο χρόνια μετά την απεργία του 1945 και την υπο-
γραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, η απεργία του 
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1947, εν μέσω Εμφυλίου Πολέμου που αναπαραγάγει 
και συμπυκνώνει τις κοινωνικές-πολιτικές αντιθέσεις 
της όλης περιόδου, με βάση τις προσλήψεις της επι-
τροπής αγώνα, θέτει την επαγγελματοβιοτεχνική τάξη 
στην πρωτοπορία του αγώνα, συνδέει το κοινωνικό με 
το εθνικό στοιχείο που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των 
εργαζόμενων-παραγωγικών τάξεων της χώρας. Και από 
την συμμαχία διαφαίνονται τάσεις αποκλεισμού του 
αστικού μπλοκ εξουσίας/των από πάνω. 

 Καθότι ο αγώνας δίνεται για τo ψωμί «όλων» των 
εργαζόμενων τάξεων, αγώνας που αποκτά το κοινωνι-
κό περιεχόμενο μίας τάξης που, στον στίβο της πάλης, 
μετεξελίσσεται σε «αγωνίστρια τάξη». Η ειδικά επαγγελ-
ματοβιοτεχνική τάξη που έχει υπερβεί εδώ το στάδιο 
του διαδρομισμού, υιοθετεί μοτίβα μάχης. 

Η περίοδος 1951–1967

Με φόντο τις πυκνές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις 
της μετεμφυλιακής περιόδου, (Nικολακόπουλος, 2005: 
155), το πρόσημο του αυτοπροσδιορισμού εντάσσει και 
πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως αποδεικνύει η ίδρυση 
του κόμματος Εργαζομένων Ελλάδος (ΚΕΕ), το οποίο 
και αποτελεί προϊόν της δράσης της ΓΣΕΒΕ και του τότε 
προέδρου της, Ιωάννη Μπερνίτσα. 

Η πολιτική-εκλογική κάθοδος στις εκλογές του 1950, 
εκ του αποτελέσματος, δεν κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη, συνιστά όμως μία προσπάθεια άμεσης πολιτικής 
εμπλοκής που δεν επιδιώκει μόνο την αντιστοίχιση με 
συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα, αλλά και την, δί-
χως την παρεμβολή άλλων πολιτικών φορέων, εκπρο-
σώπησή τους.

Με έντονο το επαγγελματοβιοτεχνικό στίγμα, ο λό-
γος έτσι όπως αρθρώνεται στο Μέλλον των Επαγγελματι-
ών-Βιοτεχνών, στην επίσημη φωνή των επαγγελματοβιο-
τεχνών, αναδεικνύει το πλαίσιο του αυτοπροσδιορισμού. 

 Ανοιχτά αρνητικά προς την κομματική-πολιτική «σα-
πίλα» που στιγματίζεται, ο αυτοπροσδιορισμός γίνεται 
ειδικός, συγκεκριμένος, μαζικός και φέρει συγκεκριμένη 
κοινωνική ταυτότητα: «όλοι οι επαγγελματοβιοτέχνες».

Πέραν αυτής της πρωτοβουλίας, την τρέχουσα δε-
καετία, ενδιαφέρον έχει και ο αυτοπροσδιορισμός 
«μεσοαστικές τάξεις» που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος 
Μπερνίτσας, διανθισμένος με όρους ενσάρκωσης του 
εθνικόφρονος πνεύματος, κοινωνικής αξίας-σημαντι-
κότητας και σαφούς αυτοτοποθέτησης στα υψηλότερα 
κλιμάκια της κοινωνικής ιεραρχίας, με τον αυτοπροσδι-
ορισμό να είναι αυτοπροσδιορισμός ιδιοκτησιακός και 
περιβεβλημένος με κοινωνικό κύρος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Μπερνίτσας, έστω 
και πρόσκαιρα, χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό αυτο-
προσδιορισμού «μεσοαστικές τάξεις» με μία συντηρητι-
κή χροιά. 

Τη δεκαετία του 1950 που ακολουθεί και το κεντρώο 
κυβερνητικό διάλειμμα της πρώτης διετίας (1950–1952), 
σε συνθήκες ελεγχόμενης δημοκρατίας και συντηρητι-
κής πολιτικής κυριαρχίας που τρεκλίζει πρόσκαιρα, όταν 
το κόμμα της ΕΔΑ αναδεικνύεται στη θέση της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 1958, 
ο αυτοπροσδιορισμός συνεχίζει να κινείται γύρω από τη 
συγκεκριμένη επαγγελματοβιοτεχνική ρότα. 

 Τα υπόλοιπα χρόνια που περιλαμβάνουν την δεκαε-
τία του 1960, θα τονίσουμε πως κύρια ο αυτοπροσδιορι-

σμός αυτής της περιόδου σχετίζεται με το μείζον ζήτημα 
της σύνδεσης της χώρας με την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγο-
ρά, με τη στρατηγική ενός πρώιμου εξευρωπαϊσμού των 
παραγωγικών και οικονομικών δομών της χώρας, και με 
ό,τι μπορεί να σημάνει αυτό. 

Η σύνδεση με την Κοινή Ευρωπαϊκή αγορά προσλαμ-
βάνεται από το επαγγελματοβιοτεχνικό κίνημα ως φέ-
ρουσα ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά και ως εγχείρημα που 
εγκυμονεί κινδύνους που κατεξοχήν συνδέονται με την 
διείσδυση του ξένου κεφαλαίου στη χώρα, και την επικά-
λυψη ζωτικού χώρου που καλύπτεται πρωταρχικά από 
τους επαγγελματίες και βιοτέχνες. Μάλιστα, το συγκε-
κριμένο πλαίσιο της κυοφορούμενης επαγγελματικής 
και βιοτεχνικής καταστροφής τίθεται μετ’ επιτάσεως 
από την ΑΣΒΕ, η οποία και κινείται περισσότερο κινημα-
τικά σε αυτό το στάδιο από ό,τι η ΓΣΕΒΕ, που εκφράζει 
και εκπροσωπεί τους επαγγελματοβιοτέχνες μίας χώρας 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας. 

 Οι εξελίξεις, οι σημαντικές εξελίξεις, δεν αφήνουν 
αδιάφορη την ΓΣΕΒΕ και κατ’ επέκταση τις ομοσπονδίες 
των επαγγελματοβιοτεχνών. 

 Ο λόγος περί αυτοπροσδιορισμού και καθορισμού 
ταυτότητας «έναντι», για άλλη μία φορά, εκπεφρασμέ-
να καθίσταται διττός, εισέρχεται στους χώρους εργα-
σίας για να αντλήσει από το υπόστρωμα της διαρκώς 
παραγωγικής μικρομεσαίας εργασίας που συντελείται 
δραστικά και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Έτσι, η 
αυτοτοποθέτηση δεν ξεχωρίζει παρά διαμορφώνει και 
ονομάζει τον ταξικά μικρομεσαίο ιδιοκτήτη που είναι 
κάτοχος μικρομεσαίας επιχείρησης με συγκεκριμένους 
όρων παραγωγής και ειδικά επαγγελματοβιοτέχνη, το 
μικρό αφεντικό της επαγγελματικής και βιοτεχνικής επι-
χείρησης που πλέον τίθεται ενώπιον προκλήσεων. Από 
την τάξη μεγέθους μεταβαίνουμε στη διαδικασία της 
παραγωγής, ώστε να αναδειχθούν πληρέστερα τα δια-
κυβεύματα και η θέση του επαγγελματία και βιοτέχνη. 
Άλλες φορές ανοιχτά και άλλες υπόγεια, οι φορείς της 
μικροαστικής τάξης σκιαγραφούν το περίγραμμα αυτού 
που κάθε φορά τίθεται απέναντι. 

 Εστιάζοντας στους μαζικούς χώρους, στο πλαίσιο 
του κόστους και του οφέλους που μπορεί να υπάρξει 
για την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα για την 
μικρομεσαία επιχείρηση από την επιχειρούμενη συνδε-
σιμότητα με την ΚΕΑ, στις σημάνσεις της ανταγωνιστι-
κής παρουσίας και λειτουργίας ως όροι επιβίωσης των 
μικρομεσαίων επαγγελματοβιοτεχνών, ο αυτοπροσδι-
ορισμός ώριμα εξελίσσεται ή μετεξελίσσεται διαμέσου 
μίας σειράς ερωτήσεων: ποιοι μπορεί να είναι οι όροι της 
προσαρμογής στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται; 

Ψήγματα αυτοπροσδιορισμού προσφέρει και η απερ-
γία του 1966 για την επαγγελματική στέγη, αναδεικνύο-
ντας δραματικά και λυρικά, το τι θα σημάνει η απώλεια 
της επαγγελματικής στέγης συνεπεία των προωθούμε-
νων αλλαγών. Δείγμα ενός αυτοπροσδιορισμού που από 
το ατομικό μεταβαίνει στο συλλογικό και αντίστροφα, 
καθίσταται ο λόγος του προέδρου Μπερνίτσα (που δια-
τήρησε μία αμφίσημη στάση καθ’ όλη την διάρκεια της 
εξεταζόμενης περιόδου) την ημέρα της απεργιακής δρά-
σης που δεν εκλείπει, αλλά παραμένει ενεργή ως πεδίο 
κοινωνικοπολιτικής μικρομεσαίας διαπάλης. «Ο αγών 
μας […] είναι αγών ιερός, αγών υπέρ βωμών και εστι-
ών για την ύπαρξιν του επαγγέλματός μας», αφού «είναι 
γνωστόν ότι εάν χάσωμεν την Στέγην μας χάνομεν αυ-
τομάτως και το επάγγελμά μας». (Κατσούδας, 2019: 167).

Ο αγώνας δίνεται για τη διατήρηση της επαγγελ-
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ματικής υπόστασης, διότι, εφόσον χαθεί η βασική προ-
ϋπόθεση ύπαρξης, δηλαδή η στέγη, τότε μπορεί να χα-
θεί η μικρομεσαία-επαγγελματική ταυτότητα και τάξη. 
Ο αυτοπροσδιορισμός της ιστορικής περιόδου, περι-
λαμβάνει την πολιτική όσο και την αγωνιστική σφαίρα, 
όπως είδαμε.

Ο επαγγελματικός-κοινωνικός αυτοπροσδιορισμός 
κατασκευάζεται πάνω στην ανάδειξη του διακυβεύμα-
τος περί άμεσης και μεγάλης απειλής, τονίζοντας την 
διάσταση της επαγγελματικής υπόστασης που όσο απει-
λείται τόσο περισσότερο δείχνει αυτόν που απειλείται 
και που είναι ο μικρός επαγγελματίας που στηρίζει τα 
πάντα στο κατάστημα-εστία του. 

Η όλη περίοδος κλείνει με την επιβολή του πραξι-
κοπήματος των συνταγματαρχών, στις 21 Απριλίου 1967. 

Ο αυτοπροσδιορισμός την 
περίοδο της στρατιωτικής 
δικτατορίας

Η έκφραση του επαγγελματικού και βιοτεχνικού αυ-
τοπροσδιορισμού της περιόδου της επταετίας περνάει 
μέσα από τις δράσεις της ΓΣΕΒΕ, η διοίκηση της οποί-
ας, μετά και από σειρά παρεμβάσεων, συντάσσεται 
κεντρική με τη γραμμή της δικτατορίας, περιλαμβάνο-
ντας όμως στις τάξεις της στελέχη που εναντιώθηκαν 
σε αυτήν. 

 Η δήλωση της διοίκησης Βλαχάκη για την επέτειο 
του πραξικοπήματος αποτελεί στοιχείο ενός αυτοπροσ-
διορισμού εναρμονισμένου με το κοινωνικό και πολι-
τικό κλίμα της εποχής, με τη στρατηγική που υιοθετεί 
η στρατιωτική δικτατορία η οποία και αποκαλείται ως 
«εθνικήν κυβέρνησιν. Στον δικτάτορα δίνεται το χρυ-
σό μετάλλιο «εις ένδειξιν αναγνωρίσεως των εθνικών 
του υπηρεσιών και της ευγνωμοσύνης των τάξεων των 
επαγγελματιών και βιοτεχνώ[ν] προς την εθνικήν κυ-
βέρνησιν» (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2017). 

Η «ευγνωμοσύνη» της τάξης των επαγγελματιών και 
βιοτεχνών προσφέρεται αφειδώς προς την «εθνικήν κυ-
βέρνησιν», με τον αυτοπροσδιορισμό να εμφορείται από 
εθνικά ιδεώδη, να εντάσσεται στη χορεία δράσης της 
εθνικής κυβερνήσεως, να φέρει την γλώσσα που πρωτί-
στως ‘ευχαριστεί την ‘εθνοσωτήριο’ κυβέρνηση. Η τάξη 
των επαγγελματιών και βιοτεχνών, η αναφορά σε αυτήν, 
δείχνει το ειδικό έως κλαδικό υπόβαθρο του αυτοκα-
θορισμού, που μεταφράζεται ως κοινωνική υποστήριξη. 

Εδώ, ο αυτοπροσδιορισμός δεν ανοίγεται κοινωνικά, 
αλλά εκφράζεται με όρους κλαδικής-επαγγελματικής 
συγγένειας και όχι άμεσης κοινωνικής ιεραρχίας που 
τονίζει την συνισταμένη αιτίου-αποτελέσματος.

 Οι υπηρεσίες της «εθνικής κυβέρνησης» και προς 
την τάξη-κλάδο των επαγγελματιών-βιοτεχνών, οι ωφέ-
λιμες πολιτικές με υγιές εθνικό πρόσημο, χρήζουν ανα-
γνώρισης και έκφρασης ευγνωμοσύνης, με την ιδιαίτε-
ρη τάξη να ονομάζεται και να σχηματοποιεί την έννοια 
του νοικοκυραίου, ενώπιον της «εθνικής» και όχι στρα-
τιωτικής κυβέρνησης. 

 Η τάξη των επαγγελματιών και βιοτεχνών, τάξη διότι 
συνέχεται από μία συγκεκριμένη και ευκρινή ταυτότη-
τα, συνιστά οργανικά κομμάτι μίας «οικογένειας» πιστής 
στο έργο της ανόρθωσης της χώρας. Έργο που ανα-

λαμβάνει η στρατιωτική δικτατορία. Το εθνικό στοιχείο 
αναδεικνύεται και τονίζεται, απαντώντας στο ερώτημα 
ποιοι είμαστε. 

Μέσω παρεμβάσεων και εκκαθαρίσεων, επαφών 
της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ με το δικτατορικό καθεστώς, 
καθίσταται εμφανής η προσπάθεια της ΓΣΕΒΕ να προ-
χωρήσει στον αυτοκαθορισμό, μέσω της ειδικής αντιμε-
τώπισης των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η επαγγελματοβιοτεχνική τάξη και οι επαγγελματοβιο-
τεχνικές επιχειρήσεις.

 Μέσα από εντάσεις και διαιρέσεις, από προβλήματα 
και εθνικές τραγωδίες, φθάνει η στιγμή της Μεταπολί-
τευσης.

Η Μεταπολιτευτική  
περίοδος

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974–1987

Εγγράφοντας στο εσωτερικό της το βασικό διακύβευμα 
της πρώτης Μεταπολιτευτικής περιόδου (Βούλγαρης, 
1994: 180), η ΓΣΕΒΕ προωθεί την διενέργεια εκλογών για 
την ανάδειξη νέων μελών. Πρόεδρος της Συνομοσπον-
δίας αναδεικνύεται ο Γεώργιος Τερμεντζής. 

Στο κλίμα ενός ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού 
ριζοσπαστισμού, για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες 
σημαντική διάσταση αποκτούν διαχρονικά, για τους 
ίδιους, ζητήματα και αιτήματα, που έχουν να κάνουν 
με την προστασία της επαγγελματικής στέγης και την 
ελάφρυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ζητήματα 
που σχετίζονται και με την άρθρωση ενός λόγου διεκ-
δικητικού που δεν αργεί να μετεξελιχθεί σε διεκδικητι-
κή στρατηγική που περιλαμβάνει πορείες, διαδηλώσεις 
και απεργιακές κινητοποιήσεις, φέροντας το επαγγελ-
ματοβιοτεχνικό στίγμα στο άμεσο πεδίο του δρόμου. Η 
προώθηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα για τους επαγγελματίες-βιοτέχνες. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον βαρύνουσα αξία κατά τη 
Μεταπολιτευτική περίοδο, αποκτά και το ζήτημα του 
ωραρίου των καταστημάτων (1976–1977), ζήτημα που 
αναπλαισιώνει τον αυτοπροσδιορισμό των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών, που, σε αυτήν την περίπτωση, τροφοδο-
τείται από τον ευρύτερο ριζοσπαστισμό της περιόδου. 

 Μπορεί να αναφερθεί πως, ο αυτοπροσδιορισμός, 
υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται ενδεικτικός μίας πε-
ρισσότερο οικονομικής ταυτότητας και λειτουργίας 
που αναφέρεται στο επιχειρείν και συγκεκριμένα στο 
μικρομεσαίο επιχειρείν που πλέον θα συμπιεστεί πε-
ραιτέρω σε περίπτωση που τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος 
περί ωραρίου, υιοθετεί έναν λόγο που φέρει, ακόμη και 
πολωτικά ένα αντι-μονοπωλιακό και αντι-ολιγοπωλια-
κό πνεύμα, φανερώνοντας και μία μέριμνα για τον υγιή 
ανταγωνισμό, εμμένοντας σε ένα πλαίσιο που δεν μπο-
ρεί να καταστεί παρά πραγματικό: ο νόμος θα σημάνει 
την «καταστροφή» και τον «αφανισμό» των «μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων». (Κατσούδας, 2018: 192). 

Ο συλλογικός, επαγγελματοβιοτεχνικός αυτοπροσ-
διορισμός επινοείται γύρω από τον άξονα μίας αντίθε-
σης-αντίστιξης προς ό,τι νοείται ως μονοπωλιακό και 
ολιγοπωλιακό κεφάλαιο που «για άλλη μία φορά» θα 
ευνοηθεί από τις διατάξεις του νόμου περί ωραρίου, 
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καλώντας στη συγκρότηση ενός τείχους προστασίας 
γύρω από τα συμφέροντα των μικρομεσαίων και της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης. Το πρόσημο της καταστροφής 
και σε ένα δεύτερο επίπεδο, της κοινωνικής καταστρο-
φής, ανασύρεται στη δημόσια σφαίρα, καταστροφή που 
αφορά πολλούς μικροκαταστηματάρχες που στηρίζουν 
την εθνική οικονομία. Η αυτοπρόσληψη των μικρομε-
σαίων ως ραχοκοκαλιάς της εθνικής οικονομίας διαπερ-
νά αρκετές φορές τον λόγο τους.

 Σε αυτό το σημείο, περισσότερο εκφράζεται μία αί-
σθηση αυτοπροσδιορισμού που τονίζει το ιδιοκτησιακό 
πρόσημο, η παρουσία του οποίου τίθεται σε κίνδυνο 
από το ενδεχόμενο ψήφισης του νόμου περί ωραρίου, 
με την κατά τον Νίκο Ποταμιάνο «ταξική γλώσσα» (Πο-
ταμιάνος, 2018: 749), που υιοθετείται να είναι αμυντική 
ως προς την διασφάλιση του χώρου αναπαραγωγής 
και ταυτόχρονα διεκδικητική ως προς την κυβέρνηση. 
Κάτι που ισοδυναμεί με την πάλη για την μη ψήφιση 
του νόμου. 

 Συνάμα, χρησιμοποιείται ως προς, όχι την μικρομε-
σαία, αλλά τη μεγάλη επιχείρηση (οι από πάνω), που εδώ 
υπονοείται ως τάξη, και δείχνεται ως μέγεθος που απει-
λεί και αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των μικρομε-
σαίων, όρος που καθίσταται δηλωτικός του αυτοπροσ-
διορισμού την πρώτη περίοδο της Μεταπολίτευσης, 
αποκτώντας και πολιτισμικές συνδηλώσεις σταδιακά. 

 Τονίζοντας τον διάχυτο κίνδυνο, με εκφρασμέ-
νους όρους επιβίωσης και πάλης για την επιβίωση-α-
πόκρουση του νόμου, ο επαγγελματοβιοτεχνικός 
αυτοπροσδιορισμός ανοίγεται σε μία καθαυτό ορθο-
λογική μικρομεσαία συνθήκη, που είναι μικρομεσαία 
κοινωνικά-παραγωγικά και γιατί διαχωρίζεται από πρα-
κτικές αθέμιτου, μονοπωλιακού ανταγωνισμού, επιζητεί 
την μικρομεσαία αντίδραση για ό,τι διακυβεύεται καθη-
μερινά και για ό,τι απειλεί να συνθλίψει. 

Ο αυτοπροσδιορισμός εγγράφει τα πρωταρχικά οι-
κονομικά χαρακτηριστικά του γενικότερου μικρομεσαί-
ου επιχειρείν και του μικρομεσαίου επιχειρηματία που 
ξεχωρίζει λόγω των ειδικών οικονομικών λειτουργιών 
που επιτελεί. Οι απεργίες δεν παύουν να λειτουργούν 
κοινωνικά και συσπειρωτικά, δίνοντας το στίγμα της τά-
ξης, της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξης. 

Με τον αυτοπροσδιορισμό μικρομεσαίοι και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις να επιμένει Μεταπολιτευτικά, κάτι 
που θεωρούμε πως άπτεται και της στρατηγικής σύν-
δεσης και πλέον ένταξης της χώρας και της ελληνικής 
οικονομίας στην τότε ΕΟΚ, προσδίδοντας σε αυτόν τον 
αυτοπροσδιορισμό και τεχνικές-οικονομικές εκφάνσεις, 
οι επαγγελματίες και βιοτέχνες προχωρούν προς την 
δεκαετία του 1980 που θα σημαδευτεί από την άνο-
δο στην κυβερνητική εξουσία του ΠΑΣΟΚ, κρατώντας 
ενίοτε και μία αγωνιστική στάση που συμπεριλαμβάνει 
τους μικρούς και τους αδύναμους που είναι οι μικρομε-
σαίοι που δεν προστατεύονται επαρκώς από το κράτος. 

 Η δεκαετία του 1980, η δεκαετία του ΠΑΣΟΚ, ορίζε-
ται για τους επαγγελματοβιοτέχνες και την τριτοβάθμια 
οργάνωσή τους από την ψήφιση του σημαντικού νόμου 
1712 του 1987 που μεταβάλλει τους όρους λειτουργίας 
της ΓΣΕΒΕ. 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1987–1999

Μετά την ψήφιση του νόμου 1712 που συμβάλλει στον 
περαιτέρω εκδημοκρατισμό της εσωτερικής λειτουργί-
ας της ΓΣΕΒΕ, η οργάνωση μετατρέπεται σε ενιαίο πόλο 
εκπροσώπησης μικροαστικών συμφερόντων, και μάλι-
στα με δυναμική προωθητική φορά. 

 Αυτό το ενωτικό, κοινωνικό-συνδικαλιστικό πνεύμα 
διακρίνεται και στο συνέδριο του 1988, εκεί όπου ο αυ-
τοπροσδιορισμός, μπορούμε να πούμε πως συμπυκνώ-
νεται στην ονομασία ΕΒΕ, που πλέον κάνει αισθητή την 
παρουσία ως κοινωνική κατηγορία που περιλαμβάνει 
ισομερώς κατανεμημένα «αυτό που είμαστε», δηλαδή 
επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι. 

Ενώ εμβαθύνει εκ νέου, όπως και την περίοδο της 
πρώιμης Μεταπολίτευσης, σε ένα πνεύμα αντιμονοπω-
λιακής κατεύθυνσης που στέκεται εμπόδιο στο εγχεί-
ρημα παραγωγικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού για 
«λίγους», και στηλιτεύεται η μη-ισότιμη σχέση με την 
μεγάλη επιχείρηση, απαριθμώντας τις στοχεύσεις της 
μικρής παραγωγής πάνω στις οποίες δομείται ο ειδικά 
επαγγελματοβιοτεχνικός αυτοπροσδιορισμός: την «στή-
ριξη των εισοδημάτων μας» και την «δίκαιη ανταμοιβή 
του μόχθου μας» (Κατσούδας, 2019: 236). 

 Με ευθεία αναφορά στο «μας» που περιλαμβά-
νει και ενώνει, ο αυτοπροσδιορισμός διακρίνει μεταξύ 
μεγάλης και μικρής επιχείρησης-παραγωγής, τίθεται 
στη βάση του μόχθου του μικρού παραγωγού και κατ’ 
επέκταση «μικρού ανθρώπου» (Ποταμιάνος, 2016:215), 
δηλαδή του επαγγελματία, βιοτέχνη και εμπόρου που 
δεν μένει παρά να ανταμειφθεί, καθίσταται συγκεκρι-
μένα αναλυτικός. 

Και όσον αφορά τις δυσλειτουργίες και τις στρεβλώ-
σει που παράγονται εξαιτίας της κυριαρχίας του μεγά-
λου κεφαλαίου, αναδεικνύοντας την προέλευση: η μικρή 
και μεσαία ταυτότητα «μας» και η δυνατότητα διαιώνι-
σής της βρίσκεται στη λήψη μέτρων προστασία της. 

Το φάντασμα της κερδοσκοπίας και της επιχειρημα-
τικής εκμετάλλευσης, σε συνάρτηση και με τις κοινωνι-
κές-οικονομικές εξελίξεις της περιόδου, επανέρχεται εκ 
νέου στο προσκήνιο, θυμίζοντας διεργασίες αυτοπροσ-
διορισμού και πρόσληψης της κοινωνικής ταυτότητας 
και θέσης των μικροαστών από τα τέλη του 19ου έως 
τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε που σωματεία επαγγελ-
ματιών όσο και μεμονωμένοι επαγγελματίες προχωρού-
σαν σε μία αντίστοιχη διάκριση μεταξύ κερδοσκόπων 
επιχειρηματιών και περισσότερο φορτισμένα, κεφαλαι-
οκρατών, και των επαγγελματιών που ασκούσαν μία τέ-
χνη και ζούσαν από αυτή, οι ίδιοι και η οικογένεια τους. 
(Ποταμιάνος, 2016: 216–219). 

Αυτήν τη φορά, η διάκριση και περαιτέρω η κοινω-
νική αντίθεση κατασκευάζεται πάνω στο έδαφος των 
θεωρούμενων μεγαλύτερων ευκαιριών επέκτασης και 
κέρδους που έχει το κεφάλαιο και ενός κλάδου, ως εκ 
της θέσης του στην παραγωγή, σε αντίθεση με τους μι-
κρούς και μεσαίους παίκτες. Αυτό που προέχει, είναι όχι 
μόνο η διασφάλιση της κοινωνικής τους θέσης, αλλά 
και η διασφάλιση του κόσμου τους, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται. Το στοιχείο της κοινωνικής εξαφάνισης, ακρι-
βέστερα του φόβου για την κοινωνική τους εξαφάνιση, 
εισέρχεται και πάλι στον δημόσιο λόγο των μικροαστών. 

Μπαίνοντας στη δεκαετία του 1990, στη δεκαετία 
του κοινωνικού διαλόγου, (Αρανίτου, 2012: 131), διακρί-
νουμε τάσεις μίας εν γένει μικρομεσαίας ταξικότητας 
που δεν σταματά να διεκδικεί θεσμικά και αγωνιστικά 
την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των μικρομεσαί-
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ων, που πλέον ως όρος σχετίζεται και με έναν συγκε-
κριμένο τρόπο ζωής, σε ένα σημείο όπου, σταθερά θα 
προσθέταμε, το αντιμονοπωλιακό πνεύμα καθίσταται 
εμφανές και διάχυτο. Και τα πλαίσια που επιζητούνται 
είναι η εργασία, η κοινωνική αξιοπρέπεια και η συμβολι-
κή τιμή των μικρομεσαίων που κινδυνεύουν να χαθούν 
μέσα στον κυκεώνα του ανοίγματος των αγορών, της 
εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, των τεχνολο-
γικών αλλαγών, της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και 
της τριτογενοποίησης της οικονομίας που αλλάζει την 
ισορροπία δυνάμεων μεταξύ παραδοσιακής και νέας μι-
κροαστικής τάξης.

Στον ευρύτερο κοινωνικό στίβο, οι επαγγελματί-
ες και βιοτέχνες αναδεικνύουν τη δική τους οντότητα, 
με το πρόσημο του μικρού παραγωγού και κύρια και 
πρωταρχικά επαγγελματία να αναδεικνύεται ακόμη και 
με έντονο τρόπο, προτάσσοντας τις συνδηλώσεις του 
απειλούμενου επαγγελματία και βιοτέχνη-εμπόρου που 
συνενώνονται και ως πόλος διεκδίκησης και αναφοράς 
μίας οιονεί ταξικο-επαγγελματικής ταυτότητας. 

Ο όρος επαγγελματοβιοτέχνης είναι περισσότερο 
καθημερινός, που δείχνει παράλληλα τη θέση στην κλί-
μακα της κοινωνικής ιεραρχίας των μελών της παραδο-
σιακής μικροαστικής τάξης όσο και τις διαφορές μεταξύ 
επαγγελματιών που διαμορφώνουν έναν πόλο κατοχής 
μικρής και μεσαίας κλίμακας και των υπολοίπων κοινω-
νικών τάξεων, καθώς και την ποιοτική διαφορά μεταξύ 
επαγγελματιών και νέων μικροαστικών επαγγελμάτων, 
που αρχίζουν να καταλαμβάνουν μία ιδιαίτερη θέση στη 
δημόσια σφαίρα. 

Είναι ο παραδοσιακός μικροαστός, ο οποίος, όντας 
«απειλούμενος», πρέπει να βγει μπροστά και να διεκδι-
κήσει, καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις και στρατη-
γικές προσαρμογής σε μία νέα παραγωγική λειτουργία, 
εκφράζοντας το πνεύμα συμπερίληψης σε έναν κόσμο 
που θεωρείται ότι αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. 

Ο περισσότερο ή λιγότερο «απειλούμενος» επαγγελ-
ματίας της Μεταπολιτευτικής περιόδου παίρνει τη θέση 
του τίμιου και ηθικού μικρομεσαίου επιχειρηματία-επι-
τηδευματία της άμεσης μεταπολεμικής περιόδου, που 
ενσαρκώνει τα ίδια τα θεμέλια του κοινωνικού-πολιτι-
κού καθεστώτος. 

 Ο αυτοπροσδιορισμός κινείται γύρω από τον άξο-
να της θέσης που καταλαμβάνουν οι επαγγελματίες στο 
εσωτερικό ενός τρόπου παραγωγής, σε ένα περιβάλλον 
όπου διαφαίνεται κύρια η κοινωνική πόλωση-αντίθεση 
απέναντι στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, που αποτελεί όχι 
μόνο όρο επιβίωσης αλλά και κοινωνική-οικονομική αυ-
τοαντίληψη που σχετίζεται με ό,τι περιλαμβάνει ο κοι-
νωνικός πόλος των ΕΒΕ και των ΜΜΕ, του διαρκώς και 
άξια επαγγελματία και βιοτέχνη που επιθυμεί να προ-
σφέρει οικονομικά και κοινωνικά, αλλά εμποδίζεται. Και 
τη δεκαετία του 1990, κατατίθενται συγκεκριμένες προ-
τάσεις από πλευράς επαγγελματοβιοτεχνών. 

Αντί επιλόγου

Σύνθετα και ενίοτε αντιφατικά, άλλοτε απλά, αλλά καί-
ρια επαγγελματίες και βιοτέχνες (η θεμελιώδης βάση 
του αυτοπροσδιορισμού που εκφράζεται εντατικά την 
περίοδο 1950–1967), άλλοτε μικροαστοί και μικρομεσαί-
οι, άλλοτε υγιές και τίμιο, μεσοπολεμικά, κεφάλαιο, που 
αυτοπροσδιορίζεται με πλέγματα καθαρότητας-καθα-
ρού μετώπου και ηθικής, άλλοτε επαγγελματοβιοτεχνι-
κή τάξη που καθορίζεται εσώτερα επαγγελματικά και με 
έναν επιμερισμό καθηκόντων και άλλοτε μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες και μικροί παραγωγοί-νοικοκυραίοι, οι 
επαγγελματίες και βιοτέχνες ορίζουν τον κόσμο τους 
με στοιχεία και χαρακτηριστικά μίας ιδιαίτερης κοινωνι-
κής-ταξικής και επαγγελματικής ταυτότητας. 

 Σημείο αναφοράς του αυτοπροσδιορισμού τους 
στάθηκε η τριτοβάθμια οργάνωση, η ΓΣΕΒΕΕ. Σχηματι-
κά, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο επαγγελματοβιοτέ-
χνης κατέχει και παράγει. Και πάνω σε αυτήν τη διττή 
βάση διαμορφώνεται ο κατά περιόδους αυτοπροσδιο-
ρισμός του, που θέλει να απαντήσει στο ερώτημα του 
«ποιος είμαι;» και «τι κάνω;».
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Εισαγωγή – Θεωρητικό 
πλαίσιο

Η παρούσα μελέτη στοχεύει να αναδείξει τη συμμετοχή 
των γυναικών στα συνδικαλιστικά σωματεία των μικρών 
επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων την πε-
ρίοδο 1919–1999. Η περίοδος αυτή καλύπτει ουσιαστικά 
σχεδόν έναν αιώνα οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικού 
εκσυγχρονισμού που μεταμόρφωσε δραστικά την ελλη-
νική κοινωνία από αγροτική παραδοσιακή σε σύγχρονη 
βιομηχανική. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη μιας εκτετα-
μένης μικροαστικής τάξης βασισμένης σε επιχειρήσεις, 
όπου η ανθρώπινη εργασία εγκλωβίζεται στα στεγανά 
της οικογένειας και δεν ακολουθεί την τυπική διάκριση 
ανάμεσα σε μισθωτούς και εργοδότες, έχει πολύ σημα-
ντική επίδραση στη συγκρότηση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στη χώρα μας. Οι ως τώρα θεωρητικές ανα-
λύσεις για τα μικροαστικά στρώματα χωρίζονται σε δύο 
τάσεις: από τη μια πλευρά είναι οι θεωρητικοί οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι τα μεσαία στρώματα με τις επιχειρή-
σεις τους στήριξαν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. 
Στο πλαίσιο αυτών των συμφερόντων, η εκτεταμένη βι-
ομηχανική ανάπτυξη δεν ήταν το ζητούμενο. Αυτό που 
επιδίωκε η αστική τάξη ήταν η κατάκτηση των δομών 
του κράτους και η αντιμετώπιση μιας πιθανής εξέγερ-
σης από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα (Χατζηϊω-
σήφ, 1993: 379–380). Η δεύτερη τάση ταυτίζεται με τις 
απόψεις κοινωνιολόγων όπως ο Νίκος Μουζέλης και 
θεωρεί την ύπαρξη εκτεταμένων μικροαστικών στρω-
μάτων στη χώρα μας ως αποτέλεσμα του δύσκολου και 
μη ομοιόμορφου τρόπου που αναπτύχθηκε εδώ ο καπι-
ταλισμός (Mouzelis, 1978· Mouzelis, 1986). Στο πλαίσιο 
αυτής της συλλογιστικής, η μικροαστική τάξη αποτελεί 
σύμπτωμα καθυστέρησης. Εδώ, οι θεωρητικοί της προ-
σέγγισης αυτής επικαλούνται τον Καρλ Μαρξ, ο οποίος 

θεωρούσε ότι στον καπιταλιστικό κόσμο τα παραδοσι-
ακά μικροαστικά στρώματα βαθμιαία θα εξαφανιστούν 
και οι μικροαστοί θα ενσωματωθούν στην εργατική 
τάξη (Koniordos, 2001). Στο σημείο αυτό, το ζήτημα των 
έμφυλων σχέσεων γίνεται σημαντικό, αφού η διατήρηση 
παραδοσιακών στρωμάτων μπορεί να δημιουργεί εμπό-
δια στη γυναικεία χειραφέτηση και συνεπώς να θέτει 
σε κίνδυνο την εκσυγχρονιστική πορεία της ελληνικής 
κοινωνίας. 

Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η ιστορική δια-
δρομή της γυναικείας συμμετοχής στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ, προσπαθώντας να ανιχνευ-
θούν, όχι μόνο η γυναικεία παρουσία στον συνδικαλισμό 
των βιοτεχνών και των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά 
και η στάση των τελευταίων απέναντι στην εμφάνιση 
των γυναικών στον δημόσιο χώρο, υπό το πρίσμα του 
ότι οι αντιλήψεις των συνδικαλιστών των βιοτεχνών 
και επαγγελματιών για τις γυναίκες «χρωματίζουν» τον 
αγώνα των γυναικών για ισότιμη συμμετοχή. Οι τριβές 
αλλά και οι επιτυχίες που οι γυναίκες συνδικαλίστρι-
ες είχαν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ 
προσπαθούν να στηρίξουν τη βασική υπόθεσή μας ότι 
ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και της πολιτικής έχει 
στέρεα ερείσματα στην κοινωνία των πολιτών και δεν 
είναι το απλό ακολούθημα προοδευτικών πολιτικών τις 
οποίες επέβαλλε «από πάνω» το ελληνικό κράτος. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  
ΥΛΙΚΟΥ – ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ 

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αρχεία της 
ΓΣΕΒΕΕ, πέραν των εφημερίδων, αποτυπώνουν τη δρά-
ση της Συνομοσπονδίας μόνο από το 1945 και εξής. Η 
έλλειψη διασωζόμενου αρχειακού υλικού οδήγησε στην 
προσπάθεια διερεύνησης της περιόδου 1919–1935 μέσω 
έμμεσων αναφορών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 

1.  Γυναίκες στο συνδικαλισμό 
των επαγγελματοβιοτεχνών 
1919–1999
Άννα Κουμανταράκη
Δρ Κοινωνιολογίας, Διδάσκουσα ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
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τα αρχεία της εφημερίδας Μέλλον και Βιοτέχνης που 
ασχολούνταν με θέματα των επαγγελματιών και των βι-
οτεχνών. Το διάστημα που καλύπτει η μελέτη των δύο 
εφημερίδων καλύπτει την περίοδο 1935–1964. Οι εφη-
μερίδες έχουν πλούσιο υλικό για τη δράση της Συνο-
μοσπονδίας και συγκεκριμένων κλάδων που συνιστούν 
μέλη της. Επίσης, αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες 
για τη θέση των γυναικών, όχι μόνο στον συνδικαλισμό 
αλλά και μέσα στους χώρους εργασίας των μικρών επι-
χειρήσεων. Η έρευνα, επίσης, στηρίχθηκε στην αποδελ-
τίωση του περιοδικού Ο Αγώνας της Γυναίκας. Από το 
περιοδικό χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τεύχη της περιό-
δου 1979–1990 και κάποια μεμονωμένα τεύχη της πε-
ριόδου 1928–1930. Επειδή το περιοδικό βρίσκεται στη 
διαδικασία ψηφιοποίησης, δεν κατέστη δυνατή η συ-
στηματική αποδελτίωση των τευχών του, ειδικά για την 
περίοδο πριν το 1979. Όμως, παρόλα αυτά, το περιοδι-
κό αναδεικνύει ανάγλυφα τις θέσεις των φεμινιστριών 
του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ), 
του πιο παλιού ενεργού μέχρι σήμερα φεμινιστικού 
συλλόγου (Τσακίρης, 1997: 15). Οι θέσεις αυτές του συν-
δέσμου, σε άρθρα που έχουν γραφτεί από εξέχουσες 
προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης, όπως η Αλί-
κη Μαραγκοπούλου-Γιωτοπούλου και η Νίκη Τουρναβί-
τη-Καλτσόγια, έρχονται σε σύγκρουση με παραδοσιακές 
αντιλήψεις για τη θέση των γυναικών και αναδεικνύουν 
τις δυσκαμψίες που αφορούν τη γυναικεία συμμετοχή 
στον δημόσιο χώρο. Αυτές τις δυσκαμψίες μπορούμε να 
τις παρατηρήσουμε και στα άρθρα του Μέλλοντος και 
του Βιοτέχνη που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή. Την 
ερευνητική αυτή προσπάθεια ολοκληρώνει η συνέντευ-
ξη με την Ευ. Τ., ενεργή συνδικαλίστρια και εξέχον στέ-
λεχος του συνδικαλιστικού κινήματος στις μικρές επι-
χειρήσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η συνέντευξη 
φωτίζει το προφίλ της γυναίκας συνδικαλίστριας στον 
χώρο των επιχειρηματιών και είναι πολύ χρήσιμη, γιατί 
δείχνει πώς οι δυσκαμψίες και τα εμπόδια στη γυναικεία 
συμμετοχή, όπως αυτό του περιορισμού των γυναικών 
στο ρόλο της συζύγου-μητέρας, μεταμορφώθηκαν σε 
παράγοντα ενδυνάμωσης της γυναικείας συμμετοχής 
στον συνδικαλισμό την τελευταία τριακονταετία.

Η πρώτη δεκαετία  
1919–1929: η δύσκολη αρχή

Η ιστορία των γυναικών την πρώτη δεκαετία σημαδεύ-
τηκε από τους αγώνες των Ελληνίδων φεμινιστριών για 
τη νομική αναγνώριση των πολιτικών τους δικαιωμάτων 
(Ψαρρά, 1988: 67). Αν και στις πρώτες δεκαετίες του 
20ού αιώνα οι φεμινίστριες –οργανωμένες γύρω από 
την Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρόης Παρρέν– θε-
ωρούσαν ότι ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί 
από τις Ελληνίδες δεν ήταν το δικαίωμα ψήφου, αλλά 
η πνευματική τους ανύψωση «δια της μορφώσεως» 
(Βαρίκα, 1997), τη δεύτερη δεκαετία του ίδιου αιώνα, οι 
φεμινίστριες του ριζοσπαστικού και σοσιαλιστικού κύ-

1.	 	Ο	όρος	«εξωσπιτική»	γυναικεία	εργασία	έχει	χρησιμοποιηθεί	από	την	Αβδελά	προκειμένου	να	τονίσει	τη	

διάσταση	της	γυναικείας	απασχόλησης	και	μέσα	αλλά	και	έξω	από	το	σπίτι,	η	οποία	όμως	όσον	αφορά	το	

σπίτι	δεν	περιορίζεται	στα	καθήκοντα	της	γυναίκας	συζύγου	και	νοικοκυράς	(Αβδελά,	1988:	193–195,	201).	

κλου ένωσαν τις προσπάθειές τους στον αγώνα για τη 
χορήγηση του δικαιώματος της ψήφου, αγώνας που είχε 
σχετικά καλά αποτελέσματα, αφού οδήγησε στην κατο-
χύρωση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες στις δη-
μοτικές εκλογές το 1930 (Τουρναβίτη-Καλτσόγια, 1990β: 
28–38· Κάννερ, 2015).

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή στην κατάσταση των 
γυναικών μετά το 1919 είναι η μαζική είσοδός τους στην 
αγορά εργασίας. Οι γυναίκες σαν δασκάλες, υπάλλη-
λοι και εργάτριες αλλάζουν τη μορφή των εργασιακών 
σχέσεων τη δεκαετία 1919–1930. Η Μικρασιατική κατα-
στροφή με τα δύο εκατομμύρια πρόσφυγες προκάλεσε 
τη δημιουργία μιας δεξαμενής φτηνής εργατικής δύ-
ναμης, κυρίως γυναικείας, η οποία αποτέλεσε τη βάση 
της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας μας. Σε μια κοι-
νωνία σε υψηλό βαθμό πατριαρχική και προσηλωμένη 
στην άποψη ότι το κύριο καθήκον των γυναικών είναι 
να υπηρετούν την οικογένειά τους ως μητέρες, σύζυγοι, 
κόρες και αδελφές, οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες είναι 
οι μόνες που υπερασπίζονται με συνέπεια τον αγώνα 
των γυναικών για πολιτική και επαγγελματική ισότητα 
(Αβδελά, 1988: 201). Οι περισσότερες φεμινίστριες είναι 
δασκάλες, είναι δηλαδή εργαζόμενες σε ένα επάγγελ-
μα που είναι από τα λίγα που θεωρούνται αποδεκτά για 
μια γυναίκα από την ελληνική κοινωνία. Παρ’όλα αυτά, 
η μαζική είσοδος των γυναικών στη δεκαετία του 1920–
1930 αλλάζει το σκηνικό, φέρνοντας και τις πρώτες 
αντιδράσεις κατά της «εξωσπιτικής» γυναικείας εργα-
σίας.1 Οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν με προκατάληψη, 
πληρώνονταν λιγότερο για πιο βαρετές και κοπιαστικές 
εργασίες από τους άνδρες, δεν τους δινόταν η δυνατό-
τητα να προχωρήσουν σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις, 
ενώ η σχετική οικονομική ανεξαρτησία που αποκτού-
σαν χάρη στην εργασία τους θεωρούνταν ως αφορμή 
για σπατάλη σε ανούσια καταναλωτικά αγαθά. ¨Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά η Αβδελά, οι επιθεωρητές ερ-
γασίας κατηγορούσαν τις εργάτριες για «υπερβολική» 
φροντίδα στην εξωτερική τους εμφάνιση και επίσης για 
το γεγονός ότι αρνούνταν να χρησιμοποιήσουν προστα-
τευτικά μέσα κατά των κινδύνων που διέτρεχαν στην 
εργασία τους (Αβδελά, 2002: 345). 

Στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων οι γυναίκες εί-
ναι υποχρεωμένες να έχουν την άδεια του συζύγου ή 
του πατέρα τους, προκειμένου να γίνουν ιδιοκτήτριες 
μιας επιχείρησης. Ο χώρος των επιχειρήσεων είναι ένας 
χώρος που οι άνδρες κατείχαν τις ανώτερες θέσεις στην 
ιεραρχία των επιχειρήσεων, με τις γυναίκες να περιορί-
ζονται μόνο σε θέση υφιστάμενου ή να εργάζονται ως 
συμβοηθούντα μέλη. Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι γυναί-
κες τις περισσότερες φορές δούλευαν άτυπα στις οικο-
γενειακές επιχειρήσεις σήμαινε ότι δεν καταγράφονταν 
ως εργαζόμενες στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Αβδελά, 1988: 193–195· 
Παπαστεφανάκη, 2015). Στην πραγματικότητα, η εργα-
σία των γυναικών στην οικογενειακή επιχείρηση θεω-
ρείτο ως προέκταση των καθηκόντων τους ως μητέ-
ρες, σύζυγοι και κόρες. Όπως έχει γραφτεί: «Κρυμμένοι 
αριθμοί εργαζομένων γυναικών σε σημαντικά ποσοστά 
υπάρχουν σίγουρα στις οικογενειακές επιχειρήσεις κάθε 
είδους: βιοτεχνίες και εμπορικές, αν και δεν έχει γίνει 
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ως τώρα δυνατόν να υπολογιστούν» (στο ίδιο: 195).2 Οι 
γυναίκες, όμως, εργάζονταν σκληρά στην οικογενειακή 
επιχείρηση, εκτελώντας παράλληλα τα οικογενειακά 
τους καθήκοντα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
μητέρας της συνδικαλίστριας της ΓΣΕΒΕΕ Ευ. Τ., η οποία 
αποτυπώνεται ανάγλυφα στη συνέντευξή της:

Α:  Η μητέρα μου την εποχή εκείνη δεν μπορούμε να πούμε 
ότι ήταν απλή νοικοκυρά, γιατί την εποχή εκείνη δούλευε. 
Ήταν πλέκτρια. Είχε πλεκτομηχανή. Έπλεκε νήματα που 
έφερνε ο κόσμος στο σπίτι μας, από δεκαπέντε χωριά, γιατί 
δεν υπήρχε άλλη πλέκτρα. Είχε μια μηχανή.

Ε:  Εδώ στην Αθήνα;
Α:  Όχι, στο χωριό. Εκεί που γεννήθηκα… Ο πατέρας μου 

δούλευε στη ΛΑΡΚΟ. Στο μεταλλείο της ΛΑΡΚΟ. Αλλά συγ-
χρόνως είχε φτιάξει ένα μαγαζί σε ό,τι είχε σχέση με μα-
ναβική. Είχε φτιάξει τη δουλειά του. Είχε ό,τι είχε σχέση 
με μαναβική, ξηρούς καρπούς και πήλινα. …Και το μαγαζί 
αυτό βέβαια, ο μπαμπάς μου δούλευε σε βάρδιες στη ΛΑΡ-
ΚΟ, έξι –δύο, δύο – έξι και ανάλογα με τη βάρδια που είχε ο 
μπαμπάς, όταν ο μπαμπάς είχε βάρδια δύο – έξι, έξι – δύο, 
πήγαινε η μαμά στο μαγαζί, η οποία όλη νύχτα έπλεκε και 
τα έπαιρνε εκεί τα πλεκτά της και τα έραβε, τα συναρμο-
λογούσε στο μαγαζί και είχε και την ευθύνη του μαγαζιού. 
Όταν ήταν ο μπαμπάς δύο – δέκα, το αντίστροφο.

Η έμφαση την οποία οι φεμινίστριες έδιναν στην επαγ-
γελματική ισότητα των γυναικών είχε την έννοια της 
διεκδίκησης της ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργα-
σίας, η οποία, όμως, καταμετριόταν από τις στατιστικές 
μόνο, όταν αφορούσε μισθωτή εργασία. Υπό αυτήν την 
έννοια, η εργασία μιας γυναίκας στην επιχείρηση του 
άνδρα της, του πατέρα ή του γιού της δεν υπολογιζόταν 
ως εργασία. Στην κατάσταση αυτή συντελούσε και το 
γεγονός ότι, όπως γράφει ο Σωκράτης Κονιόρδος, ο ει-
δικευμένος τεχνίτης, που αποτελούσε το κύριο εργατικό 
δυναμικό της μικρής επιχείρησης, θεωρείτο ότι άνηκε 
αναπόφευκτα στο ανδρικό φύλο. Αυτό συνέβαινε όχι 
γιατί οι γυναίκες στερούνταν των γνώσεων και δεξιοτή-
των που απαιτούσε το συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά 
γιατί, κατά κανόνα, οι γυναίκες ήταν υπό την εξουσία 
ενός άνδρα, πατέρα, αδελφού, συζύγου, γιου ή θείου, 
συνεπώς δεν ήταν ανεξάρτητες (Koniordos, 2001: 7). Η 
κυριαρχία των ανδρών πλαισιωνόταν στις μικρές επι-
χειρήσεις με την πίστη του επιχειρηματία στις αξίες της 
ατομικής ιδιοκτησίας, οικονομικής αυτονομίας και της 
αξιοπρέπειας. Οι αξίες αυτές αποκτούσαν σε συνάρτη-
ση με τις έμφυλες σχέσεις το νόημα της ενδυνάμωσης 
της αρρενωπότητας του άνδρα μικρού επιχειρηματία 
και έμπορου (Ποταμιάνος, 2016: 218–219). Η αξιοπρέπεια 
εδώ έχει την έννοια της «ευυποληψίας» στους άνδρες, 
οι οποίοι μπορούσαν να κινούνται με μεγάλη ευχέρεια 
στον δημόσιο χώρο, σε αντίθεση με τις γυναίκες, που 
τα όρια της κοινωνικής τους ζωής ήταν χωρικά περιορι-
σμένα (στο ίδιο: 235). 

2.	 	Η	σιωπή	για	τη	ζωή	των	γυναικών	θεωρείτο	τα	παλιότερα	χρόνια	(μέσα	19ου	αιώνα	ως	τις	αρχές	του	20ου)	

ως	κύρια	απόδειξη	του	υψηλού	ήθους	τους.	Πιο	συγκεκριμένα,	ο	γνωστός	συνταγματολόγος	του	19ου	αιώνα	

Νικόλαος	Σαρίπολος	δεν	αμφισβητεί	την	πρόσδεση	των	γυναικών	στον	οίκο	και	την	οικογένειά	τους,	την	

οποία	περιγράφει	με	τα	εξής	καυστικά	λόγια	«άθλια	δε	γυνή	η	περί	ης	εκτός	του	αυτής	οίκου	γίνεται	

λόγος»	(Βασιλειάδου,	2018:	113).	.

3.	 	Στο	τεύχος	114	του	Αγώνα	της	Γυναίκας	(εκδόθηκε	15/4/1930)	υπάρχει	εκτενές	άρθρο	για	το	διωγμό	των	

γυναικών	υπαλλήλων	από	την	Εθνική	Στατιστική	Υπηρεσία.	Πιο	συγκεκριμένα,	επιτροπή	αποτελούμενη	από	τη	

Μαρία	Σβώλου	εκ	μέρους	του	ΣΔΓ	και	δύο	εκπροσώπους	του	Ελληνικού	Συμβουλίου	και	του	Συνδέσμου	γυναικών	

επιστημόνων,	υπέβαλαν	την	11η	Απριλίου	1930	γραπτή	διαμαρτυρία	στον	Υπουργό	Εθνικής	Οικονομίας	κατά	

της	απόλυσης	44	γυναικών	που	εργάζονταν	ως	έκτακτες	υπάλληλοι	στην	Εθνική	Στατιστική	Υπηρεσία.	

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

Η πρώτη εκδήλωση έμπρακτης στήριξης στα γυναικεία 
ζητήματα από την πλευρά συνδικαλιστών των ελεύ-
θερων επαγγελματιών καταγράφεται την 31η Μαρτίου 
1929, όταν στη δεύτερη δημοσία συγκέντρωση που ορ-
γανώνεται για την προώθηση των πολιτικών δικαιωμά-
των των γυναικών συμμετείχε με ομιλία υπέρ ο Γ. Μπα-
ϊρακτάρης εκ μέρους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Αθηνών. Η εκδήλωση αυτή, η δεύτερη κατά σειρά, είχε 
θετικά αποτελέσματα, αφού το δικαίωμα ψήφου για τις 
γυναίκες στις δημοτικές εκλογές παίρνει κοινοβουλευτι-
κή έγκριση (Σαμίου, 2013: 179). Παρ’όλα αυτά, η δεκαετία 
του ’30, σύμφωνα με την Αβδελά, είναι μια περίοδος που 
υπάρχουν οι πρώτες συστηματικές αντιδράσεις από την 
πλευρά του ελληνικού κράτους κατά της γυναικείας μι-
σθωτής απασχόλησης (Αβδελά, 1988: 202). Όπως γρά-
φει η ίδια, το θετικό κλίμα υπέρ των γυναικών που επι-
κράτησε τη δεκαετία του’ 20 αρχίζει να μεταβάλλεται τη 
δεκαετία του ’30. Οι αντιδράσεις απέναντι στη μισθωτή 
εργασία των γυναικών πληθαίνουν. Η έκφρασή τους 
εντοπίζεται περισσότερο σε συγκεκριμένες πρακτικές 
παρά στον γραπτό λόγο. Σειρά απαγορεύσεων θεσμο-
θετούνται, με σκοπό να περιορίσουν τη γυναικεία συμ-
μετοχή στη μισθωτή απασχόληση. Πρόκειται για διοικη-
τικά μέτρα που σκοπεύουν να καθηλώσουν τις γυναίκες 
δημοσίους υπαλλήλους στις κατώτερες θέσεις της κρα-
τικής γραφειοκρατίας και αποτελούν, σύμφωνα με τον 
φεμινιστικό τύπο της περιόδου, πραγματικό «διωγμό» 
των γυναικών από τη δημόσια διοίκηση (στο ίδιο).3

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

Η πρώτη γυναίκα συνδικαλίστρια η οποία έχει καταγρα-
φεί στην εφημερίδα Μέλλον (1936, Μάρτιος 11) είναι η 
Ελ. Κωνσταντοπούλου που εκλέγεται εκείνο την εποχή 
πρόεδρος στο σωματείο Ζαχαροπλαστών Αθηνών. Η 
εφημερίδα σπεύδει να χαιρετήσει το γεγονός σταχυο-
λογώντας, παράλληλα, τα προτερήματα της νέας προ-
έδρου:

Το ιστορικόν δια τα επαγγελματικά χρονικά γεγονός της 
αναρρήσεως εις το αξίωμα προέδρου του σωματείου ζαχα-
ροπλαστών Αθηνών εκπροσώπου του ωραίου φύλου έδωκεν 
αφορμήν εις το να λάβει μορφήν τελετής η τυπική παράδοσις 
των του σωματείου υπό της παλαιάς εις την νέαν διοικησιν… Η 
κα Κωνσταντοπούλου αντιφωνούσα ευχαρίστησε τον κ. τέως 
πρόεδρον και κατέληξεν ειπούσα ότι αναλαμβάνει τα κα-
θήκοντά της με κάποιες ελπίδες ότι θα δυνηθεί να καταστεί 
αντάξια των εκλογέων της. Αυτό το «με κάποιες ελπίδες» το 
οποίον μαρτυρεί εξαιρετικώς μετριόφρονα χαρακτήρα, μας 
ενθουσιάζει και μας κάμει [σίγουρους] ότι η νέα πρόεδρος θα 
καταστεί αντάξια των προσδοκιών των εκλεκτόρων της. 
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Είναι χαρακτηριστικό των απόψεων εκείνης της εποχής 
για τη συμμετοχή των γυναικών στο συνδικαλισμό το 
παρακάτω άρθρο για την εκλογή της Κωνσταντοπού-
λου στην ίδια εφημερίδα. To άρθρο έχει τον ευφάντα-
στο τίτλο «η Προεδρίνα»:

Δεν ξέρω τι εντύπωσιν έκαμε στους άλλους επαγγελματίες η 
εκλογή γυναίκας ως προέδρου καταστηματαρχών – ζαχαρο-
πλαστών. Οι ζαχαροπλάστες όμως μέχρι στιγμής τουλάχιστον 
είναι ενθουσιασμένοι από την εκλογήν. Να σου πω μου έλεγε 
χθες ένας γνωστός μου ζαχαροπλάστης, όπως είχαν φθάσει τα 
πράγματα μόνον γυναίκα μπορούσε να σώσει την κατάστα-
σιν. Τι έκαμαν σε παρακαλώ οι άνδρες πρόεδροι του σωμα-
τείου μας μέχρι σήμερον; Απολύτως τίποτε, …φαντασθείτε ότι 
δύο χρόνια τώρα αγωνίζονται για το ζήτημα των δημοτικών 
φόρων και όχι μόνον δεν επέτυχον τίποτε, αλλά ούτε και τον 
δήμαρχον δεν κατόρθωσαν να συναντήσουν. Η γυναίκα όμως 
όχι μόνον τον συνήντησε, αλλά καθώς φαίνονται τα πράγμα-
τα πολύ γρήγορα το ζήτημα θα το επιλύσει ευνοϊκώς δια τους 
ζαχαροπλάστες. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Πραγματικά η από-
φασις των καταστηματαρχών ζαχαροπλαστών να εκλέξουν 
«προεδρίνα» για το σωματείο του υπήρξεν απολύτως σοφή. 
Η γυναίκα σήμερον παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο εις όλας 
τας αποφάσεις της κοινωνικής μας ζωής. Αυτή διευθύνει τους 
πάντας και τα πάντα και ως ήτο επόμενον, το γεγονός αυτό 
δεν μπορούσε να μένει απαρατήρητον και μάλιστα από τους 
ζαχαροπλάστας που λόγω του επαγγέλματος των είναι σε θέ-
σιν μαζί με το σερβίρισμα της πάστας να γνωρίζουν καλλίτερα 
από κάθε άλλον τα γούστα, τις ιδιοτροπίες και προπαντός την 
δύναμιν και την επιβολήν της σημερινής γυναίκας. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από το παραπάνω από-
σπασμα είναι ότι η στάση των ανδρών επαγγελματιών 
απέναντι στη γυναικεία συνδικαλιστική δράση ήταν αμ-
φίθυμη. Από τη μια πλευρά, την επικροτούν και υποκλί-
νονται στην πρόσφατα αποκτηθείσα παντοδυναμία της 
γυναίκας, από την άλλη, καλούν τις γυναίκες συνδικα-
λίστριες να χρησιμοποιήσουν «παραδοσιακά γυναικεία 
τεχνάσματα» για να επιτύχουν τους συνδικαλιστικούς 
τους στόχους. Συνεπώς, η γυναικεία ταυτότητα παρου-
σιάζεται ομοιογενής και απολύτως ευθυγραμμισμένη με 
συντηρητικά κοινωνικά στερεότυπα για τη θηλυκότητα 
και το γυναικείο φύλο. Η αμφίθυμη αυτή στάση είναι 
μάλλον συμπτωματική των κυρίαρχων απόψεων για 
τις γυναίκες τον Μεσοπόλεμο, όπου από τη μια πλευ-
ρά οι γυναίκες κάνουν σημαντικά βήματα στο δημόσιο 
χώρο –η ψήφιση του δικαιώματος ψήφου στις δημοτι-
κές εκλογές είναι ενδεικτική– από την άλλη, η επίσημη 
πολιτική ηγεσία, ακολουθώντας συντηρητικές απόψεις, 
επιβάλλει μέτρα που δυσχεραίνουν την εξωσπιτική 
εργασία των γυναικών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
η επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναι-
κών και η ενδυνάμωση της θέσης τους εκλαμβάνεται 
σαν ακολούθημα του επιβεβλημένου «από τα πάνω» 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στον εκσυγ-
χρονισμό αυτόν οι εφημερίδες των βιοτεχνών και επαγ-
γελματιών θα τηρήσουν επιφυλακτική στάση, η οποία 
καταλήγει σε ανοικτά επικριτική όσον αφορά την αμφι-
σβήτηση των αξιών που οι αρθρογράφοι της εφημερί-
δας αποκαλούν «πατριαρχικές». 

Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΩΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΗ ΜΑΝΑ:  
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Στην περίοδο της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, οι 
αναφορές των εφημερίδων των επαγγελματιών σε ζη-
τήματα συμμετοχής των γυναικών στον δημόσιο χώρο 
είναι πολύ περιορισμένες. 

Το χρονικό διάστημα 1938 και 1939, τα σωματεία δια-
φόρων κλάδων βιοτεχνών οργανώνουν χορούς και εορ-
τές στις οποίες οι γυναίκες συμμετέχουν, χωρίς όμως να 
κατονομάζονται και χωρίς να ανακοινώνεται η οικογε-
νειακή τους σχέση με τα μέλη του σωματείου – π.χ. φω-
τογραφία από τον χορό της Ενώσεως Εργοληπτών Οικο-
δόμων Αθηνών στην εφ. Βιοτέχνης (16/2/1939), όπου ενώ 
απεικονίζονται διάφορες γυναίκες, κατονομάζεται μόνο 
η σύζυγος του υπουργού Εργασίας Αρ. Δημητράτου.

Η έκδοση του Βιοτέχνη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, 
γιατί συμπίπτει σχεδόν με την περίοδο της Μεταξικής 
δικτατορίας. Η εφημερίδα, με πολλά δημοσιεύματα, 
στήριξε τον δικτάτορα, τον οποίον θεωρεί προστάτη 
της «τάξεως των βιοτεχνών». Μέσα από τις σελίδες της 
εφημερίδας αναπαρίσταται ανάγλυφα η εικόνα του βι-
οτέχνη-εργοστασιάρχη, ο οποίος με λίγους πόρους και 
ελάχιστο προσωπικό (κυρίως παιδιά-μαθητευόμενους) 
στήνει από το μηδέν τη μικρή του επιχείρηση. Οι περισ-
σότερες αναφορές στις γυναίκες είναι έμμεσες. Παρ’όλα 
αυτά, υπάρχει η διάσταση του φύλου στην εφημερίδα, 
έστω και αν αυτή δεν φαίνεται να επικροτεί τη συμμε-
τοχή των γυναικών στον δημόσιο χώρο. Αυτό που φαί-
νεται από την εφημερίδα είναι ένας διαχωρισμός στη 
στάση των δημοσιογράφων του συγκεκριμένου εντύπου 
όσον αφορά τη γυναίκα ως σύμβολο και τις γυναίκες 
ως ιδιαίτερες προσωπικότητες. Το σύμβολο «γυναίκα», 
όταν ταυτίζεται με τη «μητέρα-σωματείο», ανυψώνεται 
στο άρθρο του Δημήτρη Παργινού «Τα κλωσσόπουλα», 
που δημοσιεύεται στην εφημερίδα την 1η Μαΐου 1940. 
Το άρθρο ουσιαστικά αφορά τις συνέπειες της αρχικής 
αποχώρησης και κατοπινής επιστροφής στο σωματείο 
των λευκοσιδηρουργών και υδραυλικών Αθηνών, μιας 
ομάδας «αδιόρθωτων επαναστατών». Το άρθρο έχει ως 
εξής:

Όταν κανένας ζει μέσα στους κόλπους της οικογένειάς του 
και οικογένεια για κάθε βιοτέχνη είναι το σωματείο του, έχει 
την εντύπωση ότι οι δυσκολίες της ζωής δεν είναι τόσο μεγά-
λες γιατί έχει πάντα συμπαραστάτες τους συντεχνίτες του. 
Αλλά όταν απομακρυνθεί από αυτούς γιατί νομίζει ότι δεν 
έχει ανάγκη κανενός τότε καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι 
να παλεύει μοναχός του εναντίον τόσων και τόσων δυσκολιών 
που παρουσιάζονται καθημερινά στη δουλειά του. Παραστα-
τικότερο είναι ένα παραμύθι που μου έλεγε η γιαγιά μου και 
αναφερόταν στην ιστορία μιας κλώσσας με τα κλωσσόπουλα 
της. Τα τελευταία σαν παιδιά που ήταν θέλαν να ζήσουν τη 
ζωή τους και τακτικά επαναστατούσαν εναντίον της αυστη-
ρής μάνας τους η οποία προσπαθούσε να τα κρατά κοντά της 
για να τα προφυλάσσει από τους κινδύνους που σε κάθε βήμα 
συναντούσαν. Πολλά από τα κλωσσόπουλα επείσθησαν από 
τις μητρικές συμβουλές και έμειναν κοντά της οι λίγοι όμως 
αδιόρθωτοι επαναστάτες εγκατέλειψαν τη μητρική στέγη και 
ρίχθηκαν στη μεγάλη ζωή. Σύντομα όμως μετάνιωσαν για το 
τόλμημα τους. Αυτό γιατί μοναχοί δεν μπορούσαν να ζήσουν. 
Το κρύο η παγωνιά, η στέγη, η έλλειψη τροφής ανάγκασαν 
τους αποστάτες να ξαναγυρίσουν στην απαρηγόρητη μάνα η 
οποία ξέχασε τις πίκρες που την πότισαν και τα δέχθηκε με 
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στοργή και τα περιέθαλψε. Και οι άσωτοι υιοί ζούσαν από 
τότε καλά πάντα στους ιδικούς των. Έτσι είχε συμβεί και στο 
σωματείο των Λευκοσιδηρουργών και Υδραυλικών Αθηνών. 
Πολλοί από εμάς εγκατέλειψαν την οργάνωσι τους, τη μάνα 
τους γιατί νόμιζαν ότι δεν είχαν την ανάγκη της. Αλλά οι φουρ-
τούνες που τους βρήκαν, ο πόλεμος και τόσα άλλα τους έπεισαν 
ότι μοναχοί τους δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και ξανα-
γύρισαν πίσω μετανιωμένοι. Η οργάνωση δεν τους κράτησε 
κακία, τους δέχθηκε με στοργή και αγάπη και τώρα όλοι μαζί 
δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε ποιο αποτελεσματικά τη 
ζωή. (Υπογράμμιση δική μου).

Στο άρθρο του Παργινού, η μητέρα-σωματείο ανοίγει 
την αγκαλιά της να δεχτεί τους «αποστάτες» και όλοι 
έπειτα δουλεύουν μαζί κοντά της και αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τη ζωή. Είναι μια εικόνα που προβάλ-
λει το ιδεώδες της οικογενειακής αλληλεγγύης, που η 
θηλυκή ταυτότητα του σωματείου εκθειάζεται για τη 
φιλοστοργία της και την αγάπη για τα παιδιά της. Δεν 
είναι τυχαίο ότι σε μια πιο πρόσφατη εποχή, η συνδικα-
λίστρια και ηγετικό στέλεχος της ΓΣΕΒΕΕ Ευ. Τ. προσ-
διορίζει τον εαυτό της πρωταρχικά ως μητέρα, που δεν 
έχει μόνο βιολογικά παιδιά αλλά και πολλά άλλα παιδιά 
συγγενών και φίλων της που έχει μεγαλώσει σαν δικά 
της. Το ίδιο το επάγγελμά της μάλιστα, είναι καταστη-
ματάρχης κυλικείου σε σχολείο, έχει να κάνει με ένα 
πολύ σημαντικό ζήτημα· τη διατροφή των παιδιών στο 
σχολείο. Είναι η αγάπη και η φροντίδα των παιδιών που 
της έδωσε τη δυνατότητα αρχικά να γίνει πρόεδρος του 
συλλόγου γονέων του σχολείου που φοιτούσαν τα παι-
διά της, στη συνέχεια κυλικειάρχης, και τέλος, ηγετικό 
στέλεχος στην ΠΟΚΔΙΣ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Για την 
Τουρναβίτη, η εμμονή των υπερασπιστών της παραδο-
σιακής θέσης της γυναίκας στον ρόλο της ως μητέρας 
έχει και έναν άλλο στόχο: όπως χαρακτηριστικά γράφει: 

Το πέρασμα των γυναικών από την υποβάθμιση στην ανα-
γνώριση δεν ήταν ομαλό. Δεχόταν τις ταλαντεύσεις και τις 
μεταβολές του ιστορικού περιβάλλοντος των κοινωνιών στις 
οποίες εξελισσόταν. Η αναγνώρισή της κινήθηκε σταθερά με-
ταξύ δύο πόλων: της αξίας της ως μητέρας και της αξίας της ως 
εργάτη. Η πρώτη ταυτότητα (γυναίκα-μητέρα) με τα έμφυτα 
χαρακτηριστικά της γυναικότητας κυριαρχούσε. Η δεύτερη 
(γυναίκα-εργάτης) είχε θεωρηθεί ως αποκτημένο δικαίωμα 
που είναι περισσότερο ένας συμβιβασμός της πολιτείας προς 
τις γυναίκες παρά πραγματική αναγνώριση της «εγγενούς» 
στον άνθρωπο αξιοπρέπειας. 
(Τουρναβίτη-Καλτσόγια: 1990β: 28–38).

Σε σχέση με τη θέση των γυναικών την περίοδο του ’40, 
οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά τόσο στην Εθνική Αντί-
σταση εναντίον των Γερμανών όσο και στην ΠΕΕΑ, την 
κυβέρνηση του βουνού κατά τον εμφύλιο. Στις περιοχές, 
μάλιστα, που ο ΕΛΑΣ κυριαρχεί, οι γυναίκες απέκτησαν 
πλήρη πολιτικά δικαιώματα από το 18ο έτος της ηλικίας 
τους και γενικότερη ισοτιμία με τους άνδρες (Τουρνα-
βίτη-Καλτσόγια, 1990β: 28–38). Μετά την ήττα, όμως, 
της Αριστεράς, όλες αυτές οι θετικές διατάξεις για τις 
γυναίκες καταργήθηκαν. Τον Αύγουστο του 1946, στο 
πρώτο μεταπολεμικό συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε 
η Αγλαΐα Παπαοικονόμου «μια γυναίκα από το Βόλο» 
(Κατσούδας, 2019: 76). Δυστυχώς, δεν έχουμε περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τη Παπαοικονόμου, 
ποιο σωματείο εκπροσώπησε καθώς και το παρασκή-
νιο της επιλογής της. Κατά πάσα πιθανότητα, η επιλογή 

της συνδεόταν με την προσπάθεια των αξιωματούχων 
της ΓΣΕΒΕΕ να εξευμενίσουν τους βορειοελλαδίτες σύ-
νεδρους και να αμβλύνουν την αντιπαράθεση που είχε 
ξεσπάσει ανάμεσά τους (Κατσούδας, 2019: 74–75).

Η Δεκαετία του ’50

Στις 24 Αυγούστου 1952, το Μέλλον δημοσιεύει φωτο-
γραφία όπου για πρώτη φορά στη διάρκεια αυτής της 
έρευνας σε εφημερίδα εκπροσωπούσα τα συμφέροντα 
των μικρών καταστηματαρχών εμφανίζονται γυναίκες 
σε φωτογραφία να κάθονται όπως και οι άνδρες και να 
κατονομάζονται (Εικόνα 1).

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η δεκαετία του ’50 
είναι η περίοδος που η συμμετοχή των γυναικών στον 
δημόσιο χώρο αποκτά επίσημο, θεσμικό χαρακτήρα. 
Δεν είναι μόνο η ψήφιση του δικαιώματος της ψήφου 
το 1952, αλλά το γεγονός ότι οι προσπάθειες να τονι-
σθεί η συμβολή της γυναίκας στην οικογένεια και την 
επιχείρηση είναι πλέον διακριτές. Έτσι, στο τεύχος 732 
το Μέλλον στο άρθρο «Η εργαζόμενη γυναίκα. Η εξέ-
λιξις το ωραίου φύλου» παρουσιάζει την ιστορία της 
γυναικείας συμμετοχής στη μισθωτή απασχόληση και 
στο συνδικαλιστικό κίνημα των ΗΠΑ, όπου σημειώνει με 
έμφαση ότι οι γυναίκες στη χώρα αυτή επιλέγουν πλέον 
να παραμείνουν στην εργασία και μετά το γάμο τους. Tο 
1955, το σωματείο κουρέων και κομμωτών Θεσσαλονί-
κης εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, 
όπου ανάμεσα στα μέλη του υπάρχει και μια γυναίκα, 
η κα Ντέζη, για την οποία ούτε το Μέλλον ούτε ο Βιο-
τέχνης δίνουν πληροφορίες. Όπως και στην περίπτωση 
της Παπαοικονόμου, έτσι και στην περίπτωση της Ντέ-
ζης οι πληροφορίες που μας δίνουν οι εφημερίδες των 
επαγγελματοβιοτεχνών είναι φειδωλές. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις η γυναικεία συμμετοχή δεν καταγράφεται με 
συστηματικό τρόπο. 

Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’60 ΚΑΙ  
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΥΜΑ

Το 1960 δημοσιεύεται στον Βιοτέχνη η πρώτη διαφήμιση 
που απεικονίζεται γυναίκα με εσώρουχα. Η φωτογραφία 
είναι παρμένη από το φύλλο της εφημερίδας που εκδό-
θηκε την 14η Απριλίου 1960. Στο φύλλο του Βιοτέχνη 
της 24ης Αυγούστου 1961 υπάρχει άλλη διαφήμιση του 
λαμπτήρα LUX που απεικονίζεται ένα ζευγάρι, άντρας 
και γυναίκα να χαίρονται μαζί τα οφέλη από τη χρήση 
του συγκεκριμένου λαμπτήρα. Ο τρόπος που απεικονί-
ζεται αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ τους ως ισότιμη και 
συντροφική. Υπάρχει, λοιπόν, μια πρόοδος στη σχέση 
των δύο φύλων που είναι συμπτωματική της τεχνολογι-
κής εξέλιξης. Εδώ, αξίζει να υπάρξει αναφορά στο έργο 
της Marianne Ferber (1998). Σύμφωνα με τη συγγρα-
φέα, η μαζική χρήση οικιακών συσκευών βοήθησε τις 
γυναίκες τη δεκαετία του 1960 να μειώσουν σημαντικά 
τον χρόνο που ήταν αναγκασμένες στο παρελθόν να 
αφιερώνουν στις οικιακές εργασίες και τους έδωσε τον 
ελεύθερο χρόνο να ασχοληθούν με την οικονομική τους 
χειραφέτηση, μέσω της μισθωτής εργασίας, από τους 
άνδρες, πατέρες και συζύγους τους (Ferber, 1998). Η δε-
καετία του ’60 συμπίπτει με τη δεύτερη φάση του φεμι-
νιστικού κινήματος διεθνώς. Στη δεύτερη αυτή φάση οι 
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Εικόνα 1  Από τη δεξίωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στο Ζούμπερι. Πηγή: Μέλλον (1952, Αύγουστος 24), 764, σ.1.

αγώνες για κοινωνική και νομική ισότητα συνεχίζονται. 
Η φάση αυτή κορυφώνεται μεταξύ ’60 και ’70, κυρίως 
με τον Μάη του ’68 στη Γαλλία, με αίτημα τη σεξουαλι-
κή απελευθέρωση της γυναίκας που θεωρείται «υψίστης 
σημασίας» (Τουρναβίτη-Καλτσόγια: 1990α: 33–39) (Εικό-
νες 1, 2). 

Η ΠΡΩΤΗ «ΜΑΖΙΚΗ» ΕΜΦΑΝΙΣΗ  
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

Την 5η Μαρτίου 1963 ιδρύεται το Σωματείο Βιοτε-
χνών-Κατασκευαστών Γυναικείων Εσωρούχων. Ανάμε-
σα στους ιδρυτές του σωματείου είναι και μια γυναίκα, 
η Δέσποινα Μαυρακάκη. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
το ότι η γυναικεία συμμετοχή στις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις της ΓΣΕΒΕΕ διευκολύνεται στα νέα σωματεία, 
όπου οι γυναίκες βρίσκονται ανάμεσα στα ιδρυτικά τους 
μέλη. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της Ευ. Τ., που 
δύο δεκαετίες αργότερα με λίγους άλλους συνδικαλι-
στές ίδρυσε το σωματείο Καταστηματαρχών Σχολικών 
Κυλικείων το 1989.

Ανάμεσα στις πρώτες γυναίκες συνδικαλίστριες που 
καταγράφονται στα βιβλία διοικήσεων της ΓΣΕΒΕΕ είναι 
στη δεκαετία του 1970 η Θεοδοσία Χαιρετάκη, εκλεγ-
μένη ως Σύμβουλος στην Ένωση Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Αμαρουσίου, η οποία διορίζεται μέλος του 
δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμέσως 
επόμενες είναι οι Πολυξένη Φιλιοπούλου στην Ομο-
σπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Αιγίου το 1980 και 
Μελπομένη Τόσικα στη Γενική Διοίκηση του αντίστοιχου 
σωματείου στη Βέροια το 1985. Το γεγονός ότι και οι δύο 
αυτές κυρίες είναι κομμώτριες αναδεικνύει την έντονη 
γυναικεία συμμετοχή στον κλάδο των Κομμωτών και 
Κουρέων πανελλαδικά. Το γεγονός δε ότι και οι δύο γυ-
ναίκες αναλαμβάνουν τα χρέη ταμία στο σωματείο τους 
αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που είχαν οι συνάδελφοί 
τους στο πρόσωπό τους. Το 1982, την 21η Φεβρουαρίου 
εκλέγεται ως Σύμβουλος και η Αλεξάνδρα Καραβιά στην 

Ομοσπονδία Ιθάκης. Η κα Καραβιά είχε επιχείρηση μο-
τέλ στο νησί, γεγονός που μάλλον είναι ενδεικτικό της 
τουριστικής ανάπτυξης τη δεκαετία του 1980. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις πρώτες «μαζικές» 
γυναικείες παρουσίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι η συμμετοχή στον συνδικαλισμό 
είναι πιο προσιτή στις γυναίκες που απασχολούνται 
μαζικά σε «γυναικεία» επαγγέλματα όπως η κομμωτική 
και η κατασκευή γυναικείων εσωρούχων. Ακόμη, ότι οι 
γυναίκες εμφανίζονται στα νέα σωματεία που ιδρύονται 
κατά τη διάρκεια και μετά τη δεκαετία του ’60 σε κλά-
δους που αναπτύσσονται χάρη στην αύξηση της μαζικής 
κατανάλωσης βασικών αγαθών και υπηρεσιών. 

Η πτώση της χούντας των συνταγματαρχών το 1974 
σηματοδοτεί μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή, γιατί 
για πρώτη φορά εγκαθιδρύεται δημοκρατικό καθεστώς 
το οποίο είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε κοινωνικές 
ομάδες που ως τότε ήταν πολιτικά αποκλεισμένες, πιο 
συγκεκριμένα στους Αριστερούς και το ΚΚΕ. Αυτό το 
δημοκρατικό άνοιγμα ωφελεί και τις γυναίκες, οι οποί-
ες, σύμφωνα με την Τουρναβίτη, είναι όχι μόνο κοινωνι-
κά αλλά και πολιτικά περιθωριοποιημένες (Τουρναβίτη, 
1990β). Η ως τότε συμμετοχή των γυναικών σε κομμα-
τικούς και πολιτικούς φορείς ήταν πάρα πολύ μικρή. Οι 
Ελληνίδες φεμινίστριες βλέπουν μετά τη Μεταπολίτευ-
ση τις οργανώσεις τους να μαζικοποιούνται και να απο-
κτούν μια πιο ριζοσπαστική ιδεολογία (Τσακίρης, 1997: 
15–16). Κύριος στόχος του φεμινιστικού κινήματος της 
δεύτερης φάσης είναι η αλλαγή του αστικού κώδικα ο 
οποίος ορίζει τον άνδρα ως κεφαλή της οικογένειας και 
του δίνει την εξουσία να αποφασίζει για όλα τα σημα-
ντικά ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και την οικο-
γενειακή περιουσία. Το αίτημα αυτό ικανοποιείται από 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1982. Η ίδια κυβέρνηση 
αύξησε, έστω και προσωρινά, τις οικονομικές κυρίως 
απολαβές των Ελλήνων. Αυτή η υλική ενδυνάμωση είχε 
τη μορφή της επιβολής θεσμών κοινωνικού κράτους και 
προκάλεσε μια διάχυτη ευφορία. 
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Φεμινιστικός λόγος και 
συμμετοχή των γυναικών 
στη ΓΣΕΒΕΕ

Για τις φεμινίστριες που δραστηριοποιούντο στον ΣΔΓ 
η εμβάθυνση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων προ-
ϋπέθετε τη μαζική συμμετοχή των γυναικών σε πολι-
τικούς, κομματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Η 
διαδικασία, όμως, πολιτικοποίησης της γυναίκας δεν 
απαιτούσε απαραίτητα την προώθηση από μέρους τους 
μιας ριζοσπαστικής ιδεολογικής πλατφόρμας, αλλά 
«μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας δομών κυρίων και 
δευτερευουσών, και τη παράλληλη υιοθέτηση θετικών 
μέτρων που θα κάνουν δυνατή σε μεγαλύτερο βαθμό τη 
γυναικεία συμμετοχή» (Τουρναβίτη-Καλτσόγια, 1990β: 
28–38). Πράγματι, εκείνο που κάνει δυνατή τη συμμε-
τοχή της Ευ. Τ. στον συνδικαλισμό είναι ένα άνοιγμα 
στις δομές, το οποίο όμως δεν οφείλεται στη δική της 
πρωτοβουλία. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι 
η συνδικαλιστική της δράση παγιώνεται σε μια στιγμή 
που η συμμετοχή των γυναικών στη ΓΣΕΒΕΕ θεωρείται 
δεδομένη και δεν αμφισβητείται. Και το πιο σημαντικό: 
δεν συνδέεται με την κυριαρχία φεμινιστικών ιδεών στο 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΥ.Τ

Στην παρούσα εργασία έχουν ήδη περιληφθεί αποσπά-
σματα από τη συνέντευξη της Ευ. Τ. η οποία είναι εξέχον 
στέλεχος στο συνδικαλιστικό κίνημα των μικρών επι-
χειρηματιών. Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, η Ευ. Τ. ανήκει 
στον κλάδο καταστηματαρχών σχολικών κυλικείων και 
πρωτοστάτησε στη συνδικαλιστική δραστηριοποίηση 
του κλάδου από το 1989 και μετά. Κατέλαβε ηγετικές 
θέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και συνδύασε με επι-
τυχία τη συνδικαλιστική δράση με τις οικογενειακές και 
επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Όπως είπε, βασικός 
παράγοντας που συνετέλεσε στην αρμονική συνύπαρξη 
του συνδικαλισμού με την οικογενειακή ζωή ήταν η αμέ-
ριστη στήριξη του συζύγου της.

Η ίδια ακολούθησε, χωρίς να εκφράσει αντιρρή-
σεις, το μακρύ από την πλευρά της χρονικής διάρκει-
ας ωράριο των συνελεύσεων της ομοσπονδίας της και 
ήταν πάντα παρούσα στις συνελεύσεις. Έδωσε σκληρές 
μάχες για τη διεκδίκηση των αιτημάτων των επιχειρη-
ματιών που εκπροσωπούσε, συγκρουόμενη ορισμένες 
φορές και με το επιτελείο του Υπουργείου Παιδείας. Η 
ίδια εκτέθηκε προσωπικά και σήμερα, μετά από τριάντα 
χρόνια δράσης ως συνδικαλίστρια, αισθάνεται, εκτός 
από ικανοποίηση για όσα πέτυχε για το κλάδο που εκ-
προσωπεί, και μια κάποια πικρία.

Η προσπάθεια που καταβάλλει η Ευ.Τ απηχεί τις εγ-
γενείς δυσκολίες του συνδικαλιστικού κινήματος των 
μικρών επιχειρήσεων. Στις δυσκολίες αυτές, οι γυναίκες 
συνδικαλίστριες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Στην προ-
σπάθειά τους να σπάσουν την «γυάλινη οροφή» (Παπα-
γιαννοπούλου, 2013) της έμφυλης ανισότητας έχουν να 
αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη σύγκρουση οικογενειακού 
και επαγγελματικού ρόλου αλλά και τη σωματική και ψυ-
χική εξάντληση που αυτή προκαλεί (Προφύρη, 2018: 18).

 

Εικόνα 2  Διαφήμιση Λαμπτήρα ZENITH. Πηγή: Βιοτέχνης 
(1960, Απρίλιος 14), 725, σ. 2.

Εικόνα 3  Διαφήμιση Λαμπτήρα ZENITH. Πηγή: Βιοτέχνης, 
(1961, Αύγουστος 29), 769, σ.2.
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Συμπεράσματα

Η παραπάνω μελέτη στόχευε να αναδείξει ότι ο βαθμός 
συμμετοχής των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα 
των μικρών επιχειρηματιών επηρεάσθηκε από την προ-
σπάθεια των Ελληνίδων να κατοχυρώσουν το δικαίωμά 
τους να συμμετέχουν στην πολιτική με ίσους όρους με 
τους άνδρες. Η πατριαρχική ιδεολογία, αναγνωρίζοντας 
ως μοναδικό ρόλο επιτρεπτό στις γυναίκες αυτόν της 
μητέρας-συζύγου, διευκόλυνε και παγίωσε την εικόνα 
του σωματείου των εμποροβιοτεχνών ως φιλόστοργου 
μητέρας προστάτιδας της συνδικαλιστικής τους δρά-
σης. Η αλλαγή της στάσης τους απέναντι στις γυναίκες 
συνδυάσθηκε και με την αλλαγή στις σχέσεις τους με τις 
υπαλλήλους τους στις επιχειρήσεις τους. Η αναγνώριση 
της συμβολής των γυναικών στη λειτουργία της μικρής 
επιχείρησης έγινε αισθητή από τη δεκαετία του ’60 και 
μετά. Η ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος την ίδια 
δεκαετία και η μαζική απασχόληση των γυναικών σε μο-
ντέρνα επαγγέλματα, όπως αυτό της κομμώτριας, έφερε 
αρκετές γυναίκες στον συνδικαλισμό. Η εφαρμογή θε-
σμών κοινωνικού κράτους βοήθησε στην παγίωση της 
γυναικείας εμπλοκής στον συνδικαλισμό τις δεκαετίες 
του ’80 και του ’90. Η ύφεση του φεμινιστικού κινήμα-
τος και το κίνημα του νέο-φεμινισμού αμφισβήτησαν τις 
πάγιες θέσεις του κινήματος για υφιστάμενη ανισότητα 
μεταξύ των δύο φύλων την ίδια περίοδο. Συγχρόνως, 
οι ίδιες οι συνδικαλίστριες άρχισαν να αντιλαμβάνο-
νται ως ιδιαίτερα βαρύ το κόστος της συνδικαλιστικής 
τους συμμετοχής, εκφράζοντας κόπωση και ορισμένες 
φορές πικρία. Κάτω από συνθήκες οικονομικής κρίσης 
και δραματικής συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, 
το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί να δι-
ατηρηθεί μια αξιόλογη συμμετοχή των γυναικών στον 
συνδικαλισμό της ΓΣΕΒΕΕ, όταν μάλιστα οι ιδιαίτερες 
συνθήκες συνδικαλιστικής δράσης καθιστούν το τίμη-
μα της συμμετοχής στον συνδικαλισμό ιδιαίτερα υψηλό, 
από κάθε άποψη.
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2.  Αγορανομικός έλεγχος 
και ρύθμιση των αγορών 
ως ζητήματα παρέμβασης 
στον συνδικαλισμό των 
επαγγελματοβιοτεχνών 
1912–1967
Νίκος Ποταμιάνος
Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – ΙΤΕ

Εισαγωγή

Οι ποικίλες ρυθμίσεις της αγοράς κατά τον 20ό αιώνα, 
από τους περιορισμούς στις εισαγωγές μέχρι το ενοικι-
οστάσιο, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί συστηματικά. Στο 
άρθρο αυτό θα εστιάσουμε στις ρυθμίσεις της αγοράς 
εμπορευμάτων που συνιστούσαν οι διάφορες μορφές 
διοικητικής παρέμβασης στη διαμόρφωση των τιμών 
και στη νομοθεσία που ποινικοποιούσε την επιδίωξη 
υπερβολικού κέρδους. Θα εξετάσουμε, επιπλέον, τις 
ρυθμίσεις στην επαγγελματική στέγη. 

Τα εν λόγω ζητήματα θα εξεταστούν, τόσο ως κρατι-
κές πολιτικές όσο και ως θεματικές στον συνδικαλισμό 
των επαγγελματιών και βιοτεχνών κατά τη μεσοπολεμι-
κή και μεταπολεμική περίοδο. Oι διεκδικήσεις των ΕΒΕ 
(επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι) και οι δραστηριό-
τητες των οργανώσεών τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά 
προσανατολισμένες στο κράτος και την πολιτική του και 
οι ρυθμίσεις της αγοράς αποτέλεσαν πολύ σημαντική 
θεματική στις παρεμβάσεις των μικροαστικών οργα-
νώσεων εν γένει και της ΓΣΕΒΕ πιο συγκεκριμένα. Θα 
ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας πιάνοντας το νήμα από 
τις απαρχές της ανάδυσης του ζητήματος στη δημόσια 
σφαίρα και την πρώτη περίοδο ανάπτυξης των σχετι-
κών κρατικών πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων.

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Μεσοπόλεμος και Κατοχή

Τα αγορανομικά καθήκοντα αποτελούσαν βασική αρ-
μοδιότητα της αστυνομίας από τις απαρχές του ελλη-
νικού κράτους, ενώ η τιμή ενός τόσο βασικού αγαθού 
όπως το ψωμί βρισκόταν σε διατίμηση για μεγάλο μέρος 
του 19ου αιώνα στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Σα-
πουνάκη-Δρακάκη, 1994: 278–291). Η έμφαση, βέβαια, 
των κρατικών πολιτικών τον 19ο αιώνα βρισκόταν στην 
εξασφάλιση των αρχών της ελευθερίας της εργασίας 
και του εμπορίου και στη χαλάρωση των υψηλών επι-
πέδων ρύθμισης της οικονομικής δραστηριότητας που 
κυριαρχούσαν στο συντεχνιακό σύστημα και γενικότερα 
στο Παλαιό Καθεστώς (τουλάχιστον σε επίπεδο αρχών). 
Αυτό που άλλαξε στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα εί-
ναι ότι αφενός έγινε πολύ πιο έντονη η παρέμβαση του 
κράτους και πολλαπλασιάστηκαν οι ρυθμίσεις της αγο-
ράς, αφετέρου υπήρξε αυτό που θα λέγαμε «πολιτικο-
ποίηση» του ζητήματος: οι ρυθμίσεις στην αγορά έγιναν 
αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, πολιτικής διαπάλης 
και συνδικαλιστικής παρέμβασης. 
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Η «πολιτικοποίηση» ήταν προφανώς απόρροια της 
εντονότερης κρατικής παρέμβασης, στον βαθμό που η 
πολιτική διαπάλη κατά βάση εστιάζει σε ζητήματα κρα-
τικής πολιτικής. Ήταν όμως και αποτέλεσμα της ανά-
πτυξης και ευρείας διάδοσης ενός λόγου που απέδιδε 
την αύξηση των τιμών στην αισχροκέρδεια των εμπό-
ρων, την οποία οι κυβερνήσεις καλούνταν να πατάξουν. 
Ο λόγος κατά της αισχροκέρδειας γνώρισε ευρεία διά-
δοση σε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους 
από το 1916, οπότε ο όρος ξεκίνησε να χρησιμοποιείται 
σε νομικά κείμενα, και για όλον τον Μεσοπόλεμο, τόσο 
συνδεόμενος με την ανάδυση της έννοιας της εκμε-
τάλλευσης στον λόγο των οργανώσεων των εργατών 
όσο και παρέχοντας ένα λεξιλόγιο για την έκφραση δι-
αφορετικών αιτημάτων από διαφορετικά υποκείμενα 
(Potamianos, 2015· Berger & Przyrembel, 2019). Θεω-
ρούμε ότι η ισχύς του «ιδιώματος της αισχροκέρδειας» 
συνέβαλε καθοριστικά στο να πάρουν οι κυβερνήσεις 
πρωτοβουλίες ρύθμισης των αγορών και στο να συ-
γκροτηθεί ένα πεδίο νομιμοποιημένων σχετικών αιτη-
μάτων από τους καταναλωτές των λαϊκών τάξεων – κα-
θώς και από τους μαγαζάτορες. 

Για να θυμηθούμε τον E. P. Thompson, ενώ οι «τα-
ραχές για την τροφή» αποτελούσαν μία σχετικά συνήθη 
πρακτική των λαϊκών τάξεων της Αγγλίας και άλλων χω-
ρών σε περιόδους διαταραχής της ομαλότητας του επι-
σιτισμού (π.χ. λόγω κακών σοδειών), στον μεγάλο λιμό 
της Ιρλανδίας τη δεκαετία του 1840 δεν έγιναν τέτοιες 
ταραχές. Κατά τον Τόμσον, αυτό που απουσίαζε από την 
κτήση αυτή της Μεγάλης Βρετανίας ήταν «ο πολιτικός 
χώρος εντός του οποίου οι πληβείοι θα μπορούσαν να 
ασκήσουν πίεση στους κυρίαρχους» (Thompson, 1991: 
296).1 Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να πει κανείς και για 
την πείνα του χειμώνα του 1941–42 στην κατεχόμενη 
από τους ναζί Αθήνα, παρότι οι κατοχικές κυβερνήσεις 
έκαναν χειρονομίες στην κατεύθυνση της καταπολέμη-
σης της κερδοσκοπίας (Λαμπράκης, υπό δημοσίευση). 
Το αντίθετο συνέβη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς μάλιστα οι συνθήκες 
του (όλο και πιο οξύ) Διχασμού δημιουργούσαν την ανά-
γκη προσεταιρισμού των λαϊκών τάξεων που υπέφεραν 
από την ακρίβεια και τις δυσχέρειες στον επισιτισμό.

Η πολεμική δεκαετία 1912–1922, λοιπόν, ήταν η κρί-
σιμη περίοδος κατά την οποία η κρατική παρέμβαση 
εντάθηκε – όπως συνέβη άλλωστε σε όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες εκείνα τα χρόνια. Οι συνθήκες σπάνης 
και εκρηκτικού πληθωρισμού κατά τη διάρκεια και την 
επαύριον των μεγάλων πολέμων της δεκαετίας του 1910 
αποτέλεσαν μια τομή στην εμπειρία των ανθρώπων και 
στα πολιτικά σχέδια που αναπτύχθηκαν σε ανταπόκρι-
ση προς αυτήν. Το αναγκαίο ιδεολογικό υπόβαθρο για 
αυτήν την εξέλιξη υπήρξε η σταθερή πρόοδος από τα 
τέλη του 19ου αιώνα ιδεών διάχυτων σε όλα τα πολιτικά 
κόμματα, οι οποίες αποδέχονταν και ευνοούσαν τη με-
γαλύτερη παρέμβαση του κράτους στην οικονομία.

Σε μια πρώτη φάση, το 1912 επιβλήθηκαν περιορι-

1.	 	Πρόσφατα	αμφισβητήθηκε	η	απουσία	ταραχών	για	την	τροφή	από	την	Ιρλανδία,	αν	και	χωρίς	να	θίγεται	 

η	ουσία	του	επιχειρήματος	του	Τόμσον	για	τη	σημασία	της	πολιτικής	επιρροής	που	μπορούσε	να	ασκεί	 

το	πλήθος	με	την	κινητοποίησή	του	(Kelly,	2017).	

2.	 	Για	τη	ματαίωση	την	τελευταία	στιγμή	απεργίας	των	επαγγελματοβιοτεχνών	για	το	ενοικιοστάσιο,	μετά	 

από	παραχωρήσεις	της	δικτατορίας	του	Πάγκαλου,	βλ. Εφημερίς των επαγγελματιών	7	Απριλίου	1926.	Κάλεσμα	

πρωτοβουλίας	συνδικαλιστών	για	το	ενοικιοστάσιο	επί	δικτατορίας	Μεταξά	(Αύγουστος	1937)	βρίσκεται	στο	

αρχείο	Αριστείδη	Δημητράτου	(ΕΛΙΑ),	φάκελοι	3.2	και	3.3,	ενώ	στον	φάκελο	8.1	σώζεται	σχετικό	αίτημα	

του	Βιοτεχνικού	Επιμελητηρίου	Αθηνών	τον	Ιανουάριο	του	1941.	Για	τις	κινητοποιήσεις	το	1942–43	βλ.	

Κατσούδας,	2019:	71.

σμοί στις εξώσεις και η δυνατότητα διατίμησης επεκτά-
θηκε σε όλα τα τρόφιμα, σε ένα μέτρο που λήφθηκε με 
την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, αλλά δεν καταρ-
γήθηκε, όταν τέλειωσαν (Καλυβίτης, 1928: 5). Στη συνέ-
χεια, ο Παγκόσμιος Πόλεμος διατάραξε σοβαρά τους 
όρους του διεθνούς εμπορίου, προκαλώντας σοβαρά 
επισιτιστικά προβλήματα παντού – και πόσο μάλλον 
στην Ελλάδα που εξαρτιόταν από τις εισαγωγές σιτη-
ρών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ακολουθώντας τις με-
γάλες ευρωπαϊκές χώρες, που ανέκαθεν χρησίμευαν 
ως πρότυπο στην Ελλάδα, ενεπλάκησαν αρχικά στην 
εισαγωγή σιτηρών από την Αμερική, και στην πορεία 
άρχισαν να επιτάσσουν μέρος της σοδειάς διαφόρων 
προϊόντων, να απαγορεύουν την εξαγωγή τους ή και να 
μονοπωλούν την εμπορία τους, να φροντίζουν για τη δι-
άθεση αγαθών με δελτίο κ.λπ. Το μέγεθος της εμπλοκής 
του κράτους στην εξασφάλιση και διανομή τροφίμων 
μαρτυρείται από την ίδρυση υπουργείου Επισιτισμού το 
1917 – το οποίο καταργήθηκε το 1923 (Ευλάμπιος, 1921· 
Ποταμιάνος, 2016). Οι διατιμήσεις δεν εγκαταλείφθη-
καν εντελώς και κατά καιρούς επιβάλλονταν ξανά, σε 
μια αυξομειούμενη γκάμα ειδών. Φαίνεται πάντως ότι η 
τάση ήταν προς τη μείωση του φάσματος των αγαθών 
που βρίσκονταν σε διατίμηση (Ποταμιάνος, 2019: 304).

Ωστόσο, κάποια από τα μέτρα που λήφθηκαν κατά 
τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν καταργήθηκαν. Περισ-
σότερο απ’ όλα επιβίωσε το ενοικιοστάσιο: ο περιορι-
σμός της δυνατότητας του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου 
να αυξήσει την τιμή του καθώς και να κάνει έξωση σε 
ενοικιαστή που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Το 
ενοικιοστάσιο ελήφθη το 1916 ως προσωρινό μέτρο που 
έπρεπε να ανανεώνεται κάθε χρόνο, με όρους που στην 
πορεία έγιναν πιο ήπιοι για την ιδιοκτησία, αλλά συνέ-
χισαν να ρυθμίζουν την αγορά, τόσο της κατοικίας όσο 
και της επαγγελματικής στέγης (Ποταμιάνος, 2015: 485–
493). Οι ενοικιοστασιακές ρυθμίσεις γνώρισαν κάποια 
ύφεση στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930, στο 
πλαίσιο και της διάθεσης του Βενιζέλου να πάρει μέτρα 
φιλελευθεροποίησης της αγοράς, για να επανέλθουν με 
ένταση στο δεύτερο μισό της δεκαετίας, να ανανεώνο-
νται επί Κατοχής και να επιβληθούν πιο έντονα και σε 
μεγαλύτερη έκταση στην περίοδο της μεταπολεμικής 
ανασυγκρότησης (Δελλαδέτσιμας, 1991). Όλα αυτά τα 
χρόνια, το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης και των 
ρυθμίσεων για τη διάρκειά της, τη δυνατότητα διακο-
πής της και το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων βρι-
σκόταν ψηλά στις προτεραιότητες των σωματείων των 
επαγγελματοβιοτεχνών· τόσο που το ενοικιοστάσιο να 
συνιστά ένα από τα λίγα ζητήματα για τα οποία οι οργα-
νώσεις των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ρίσκαραν να 
αναπτύξουν μια αυτόνομη διεκδικητική δραστηριότητα 
απέναντι στις δικτατορίες της εποχής, καθώς και απέ-
ναντι στις κατοχικές κυβερνήσεις.2

Για να επανέλθουμε στο 1916, τότε ψηφίστηκε και 
ο νόμος κατά της αισχροκέρδειας. Αυτή οριζόταν ως 
πώληση ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων, καυσίμων 
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κ.λπ.) σε τιμές που υπερέβαιναν τη διατίμηση ή που «πε-
ριέχουσιν υπερβολικόν κέρδος» (όπου δεν υπήρχε δια-
τίμηση). Το αν το κέρδος ήταν υπερβολικό το έκρινε ει-
δικό δικαστήριο. Επιπλέον, ως αισχροκέρδεια διωκόταν 
η απόκρυψη τροφίμων και η νοθεία τους. Τιμωρούνταν 
με υψηλά πρόστιμα και φυλάκιση, ποινές που σε περιό-
δους κρίσης αυξάνονταν. Οι υποθέσεις στα «αισχροδι-
κεία» εκδικάζονταν γρήγορα, οι δυνατότητες δικονομι-
κών ελιγμών των κατηγορουμένων ήταν μειωμένες και 
η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα: επρόκειτο 
για μια έκτακτη νομοθεσία, η οποία σε μεγάλο βαθμό 
διατήρησε αυτόν τον χαρακτήρα και στα χρόνια της ει-
ρήνης που ακολούθησαν. Επιπλέον, ήταν μια νομοθεσία 
που αφορούσε κατά βάση το λιανικό εμπόριο: οι χον-
δρέμποροι και οι παραγωγοί ελάχιστα θίχτηκαν, τουλά-
χιστον όχι πριν τη δεκαετία του 1930 (Ποταμιάνος, 2015: 
464 κ.ε.· Ποταμιάνος, 2016).

Η πρόκληση για τους καταστηματάρχες ήταν μεγά-
λη. Οι διατιμήσεις, η νομοθεσία κατά της αισχροκέρ-
δειας και το ενοικιοστάσιο αποτέλεσαν τα βασικότερα 
ίσως ζητήματα που απασχόλησαν τον συνδικαλισμό 
των επαγγελματιών ως τα τέλη της δεκαετίας του 1920. 
Ωστόσο, δεν ήταν αυτονόητο ότι κατάφεραν να ανα-
πτύξουν μια ενιαία στάση: ενώ οι μπακάληδες, οι μα-
νάβηδες και οι αρτοποιοί πλήττονταν από τις πολιτικές 
δημόσιου ελέγχου της αγοράς, πολλοί ήταν οι βιοτέχνες 
που απέδιδαν στην αισχροκέρδεια την πτώση του βιο-
τικού τους επιπέδου. Η κοινή συνισταμένη που επιτεύ-
χθηκε στις κατά καιρούς θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ συνίστατο 
στην υιοθέτηση θέσεων που γενικά ήταν φιλελεύθερες, 
αλλά δεν επέμεναν στο αίτημα της κατάργησης του νό-
μου κατά της αισχροκέρδειας, όπως έτειναν να ζητούν 
οι εμπορικοί σύλλογοι και τα εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια. Οι παραχωρήσεις σε όσους μικροαστούς 
υποστήριζαν την υιοθέτηση μέτρων κατά της ακρίβειας 
(καθώς βρίσκονταν εκτός του κυκλώματος του επι-
σιτισμού), συνδυάζονταν με τακτικές επιθέσεις στους 
μεγαλέμπορους ως αυτούς που ήταν οι πραγματικά 
αισχροκερδείς. Ο κανόνας ήταν όχι η ευθεία αντίκρου-
ση του λόγου κατά της αισχροκέρδειας, όπως έκαναν 
οι αστικές οργανώσεις, αλλά η απόπειρα οικειοποίησής 
και εκτροπής του προς άλλες κατευθύνσεις. Άλλωστε, ο 
φιλελευθερισμός των επαγγελματιών δεν τους εμπόδι-
σε να επιδιώξουν την κρατική παρέμβαση στην αγορά 
εκεί που τους συνέφερε, με την επιβολή ενοικιοστασίου 
στην επαγγελματική στέγη –ζήτημα στο οποίο οι θέσεις 
τους συνέπιπταν με των οργανώσεων των εργατών και 
των υπαλλήλων, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο ζή-
τημα της καταδίωξης της αισχροκέρδειας (Ποταμιάνος, 
2015: 469–485, 493). 

Εννοείται ότι υπήρξαν ορισμένες μικροαστικές ορ-
γανώσεις που επέμειναν να θέτουν ζήτημα κατάργησης 
της νομοθεσίας κατά της αισχροκέρδειας –με κυριότε-
ρες αυτές των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης–, ενώ 
από τις συζητήσεις σε συνέδρια και συνελεύσεις των 
ΕΒΕ διαφαίνεται ότι πολλοί περίμεναν την κατάλληλη 

3.  Αγών 21	Μαΐου,	8	Ιουλίου	και	21	Αυγούστου	1931.

4.  Αγών 2	Ιανουαρίου	1932·	Ευριπαίος,	1932:	592–3·	Επαγγελματικά και βιοτεχνικά χρονικά	21	Νοεμβρίου	

1934,	σ.1–10·	Μέλλον Επαγγελματιών	4	Φεβρουαρίου	και	1	Ιουλίου	1935.

5.  Μέλλον Επαγγελματιών	4	Φεβρουαρίου	1935·	Α.Ν.	382	«Περί	Αγορανομικού	Κώδικος»,	ΦΕΚ	Α΄	552,	23	

Δεκεμβρίου	1936.

6.	 	Α.Ν.	107	«Περί	Αγορανομικού	Κώδικος»,	ΦΕΚ	Α΄	395,	9	Σεπτεμβρίου	1936	και	Α.Ν.	382	«Περί	Αγορανομικού	

Κώδικος»,	ΦΕΚ	Α΄	552,	23	Δεκεμβρίου	1936·	Ζώτος,	1936.

7.  Μέλλον Επαγγελματιών 27	Ιουνίου	194·	Π.Κ.,	«Αγορανομία»,	λήμμα	στη	Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,	

Συμπλήρωμα	τ.	Α΄,	Αθήνα	1956.

στιγμή για να προβάλουν ένα τέτοιο αίτημα. Το έκα-
ναν μετά την οικονομική κρίση του 1929, όταν η άνοδος 
των τιμών ανακόπηκε και για ένα διάστημα σημείωνε 
πτώση. Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών στη 
Γερουσία το 1931 έθεσαν το ζήτημα, αλλά χωρίς αποτέ-
λεσμα.3 Άλλωστε, γρήγορα η προσπάθεια συγκράτησης 
των τιμών από το κράτος σε χαμηλά επίπεδα επανήλθε 
στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων της δεκαετίας 
του 1930, μετά το φιλελεύθερο (ως προς τους ελέγχους 
των τιμών) διάλειμμα της κυβέρνησης των Φιλελευ-
θέρων 1928–1931. Το 1934, σημειώθηκε η επιστροφή σ’ 
ένα σύστημα διατιμήσεων, ενώ το 1935, ιδρύθηκε ειδικό 
υφυπουργείο Αγορανομίας.4 Ήδη, η επιβολή το 1931–32 
μέτρων περιορισμού των εισαγωγών και ελέγχου του ει-
σαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της χώρας και της 
χρηματοδότησής του έδινε στο κράτος νέες δυνατότη-
τες διοικητικού ελέγχου των τιμών, καθώς πλέον το χον-
δρεμπόριο διενεργούνταν μέσα από μηχανισμούς επο-
πτευόμενους από τις δημόσιες αρχές, ενώ τα τιμολόγια 
σταδιακά άρχισαν να απαιτούνται για κάθε συναλλαγή 
με χονδρέμπορο (Mazower, 2002).5 

Η αναπόφευκτη λόγω της κρίσης διεθνής τάση προς 
την επιδίωξη της αυτάρκειας κορυφώθηκε επί δικτατο-
ρίας Μεταξά, και συνοδεύτηκε από τη δημιουργία ενός 
σχετικά ολοκληρωμένου συστήματος διατάξεων για τον 
εφοδιασμό της χώρας. Είναι ένα ζήτημα προς διερεύνη-
ση, φυσικά, το αν και πόσο αποτελεσματικά λειτούργη-
σαν οι επιτροπές που προβλέπονταν ότι θα κατέγραφαν 
σε κάθε επαρχία την ποσότητα της παραγωγής με στόχο 
τον ορθό διοικητικό προσδιορισμό των τιμών. Οι διά-
φορες αποσπασματικές ρυθμίσεις συγκεντρώθηκαν σ’ 
έναν Αγορανομικό Κώδικα το 1936.6 Πρέπει, πάντως, να 
επισημάνουμε ότι κατά τη δεκαετία του 1930, σταδιακά 
αποδυναμώθηκε ο έκτακτος χαρακτήρας της νομοθε-
σίας κατά της αισχροκέρδειας, και ακολουθούνταν όλο 
και περισσότερο οι κοινές δικονομικές διατάξεις κατά 
την εκδίκαση.

Ο τεράστιος πληθωρισμός της Κατοχής, οι μεγάλες 
ελλείψεις και η μαύρη αγορά κατέστησαν, βεβαίως, χω-
ρίς ιδιαίτερο νόημα τις αγορανομικές ρυθμίσεις και έκα-
ναν σαφές ότι το φλέγον πρόβλημα της συγκυρίας δεν 
ήταν ακριβώς η απληστία των εμπόρων, παρότι φυσικά 
αυτή ήταν υπαρκτή και οι επιθέσεις στους μαυρογορί-
τες αφθονούσαν επίσης. Πάντως, οι κατοχικές κυβερνή-
σεις προσπάθησαν να περιορίσουν τον πληθωρισμό με 
έκτακτα διοικητικά και κατασταλτικά μέτρα: η κυβέρνη-
ση Τσολάκογλου θέσπισε τον Μάιο του 1941 την ποινή 
του θανάτου για όσους καταδικάζονταν δεύτερη φορά 
για αισχροκέρδεια και τον Αύγουστο συμπίεσε τα νό-
μιμα ποσοστά κέρδους των παντοπωλών αρκετά, ώστε 
αυτοί να αποτολμήσουν να διαμαρτυρηθούν, ενώ το 
φθινόπωρο εκτελέστηκαν κάποιοι κερδοσκόποι (Χαρα-
λαμπίδης, 2012: 71).7 Κατασταλτικά και διοικητικά μέτρα 
συνεχίστηκαν να νομοθετούνται από τις (αδύναμες, για 
όσα ζητήματα δεν ενδιέφεραν τις κατοχικές δυνάμεις) 
δωσίλογες κυβερνήσεις, χωρίς όμως να είναι σε θέση 
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να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη των τιμών. Χα-
ρακτηριστική η περίπτωση των καφενείων, όπου η προ-
σπάθεια διατίμησης εγκαταλείφθηκε από τον Οκτώβριο 
του 1941 (Κατσούδας, 2018: 185–206).

Αξίζει να επισημάνουμε, επίσης, όσον αφορά την 
περίοδο της Κατοχής, ότι η καταγγελία των (μεγάλων) 
μαυραγοριτών αντικατέστησε την καταγγελία της αι-
σχροκέρδειας των εμπόρων. Ήδη από τη δεκαετία του 
1930, ο έντονα φορτισμένος ηθικά όρος του «αισχρού» 
κέρδους χρησιμοποιούνταν όλο και λιγότερο και στα 
1941–45, η ηθική απαξίωση μεταφέρθηκε στον όρο «μαυ-
ραγορίτης». Η εξέλιξη αυτή συνδέθηκε με την πολιτική 
πόλωση ανάμεσα στην Αντίσταση και στη συνεργασία 
με τον κατακτητή, ενώ η νέα ορολογία υιοθετήθηκε σε 
κάποιον βαθμό και από τις οργανώσεις των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών, στον βαθμό που αυτές συσπείρωναν τους 
παλιότερους καταστηματάρχες και στρέφονταν ενάντια 
σε όσους είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους επί Κα-
τοχής και προφανώς λειτουργούσαν με όρους μαύρης 
αγοράς. Η υιοθέτηση από τους καταστηματάρχες, πά-
ντως, του νέου πολιτικού ιδιώματος κατά του μαυρα-
γοριτισμού δεν μακροημέρευσε: πολλοί εμπλέκονταν 
στη μαύρη αγορά· η ταύτιση με τον λόγο της εαμικής 
αριστεράς ήταν επικίνδυνη μετά τα Δεκεμβριανά· μια 
στοιχειώδης λειτουργία της αγοράς αποκαταστάθηκε 
σταδιακά μετά την Κατοχή και οι ανακατατάξεις στο 
σώμα των καταστηματαρχών που είχαν επέλθει κατά τη 
διάρκειά της παγιώθηκαν.

Ο κρατικός έλεγχος  
των τιμών κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο 

Οι πολιτικές ελέγχου των τιμών γνώρισαν τη μεγαλύ-
τερη έντασή τους στα χρόνια αμέσως μετά την Κατοχή, 
κατά τη διάρκεια της οποίας ο πληθωρισμός είχε φτάσει 
σε αστρονομικά επίπεδα και η τιθάσευσή του αποτέλεσε 
μείζονα πρόκληση για τις κυβερνήσεις της περιόδου της 
ανασυγκρότησης και του εμφυλίου. Η νομισματική στα-
θεροποίηση βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής δια-
πάλης και επιδιώχθηκε με μια ποικιλία μεθόδων, με τον 
έλεγχο των τιμών να αποτελεί ένα μόνο από τα συστα-
τικά τους (Χατζηιωσήφ, 2009: 9–61). Οι διατιμήσεις σε 
βασικά αγαθά (όπως και η επιβολή ανώτατου ορίου στα 
ημερομίσθια) αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος του οι-
κονομικού προγράμματος του Βαρβαρέσσου το καλο-
καίρι του 1945, ακόμη όμως και όσοι ανέπτυσσαν μια 
φιλελεύθερη κριτική στους ποικίλους ελέγχους (τόσο 
στις εγχώριες συναλλαγές όσο και στις εισαγωγές) δεν 
ήταν σε θέση να χαλαρώσουν ουσιαστικά τις ρυθμίσεις 
της αγοράς πριν τη δεκαετία του 1950. Η ψήφιση ενός 
νέου Αγορανομικού κώδικα το 1946 δεν απάλλαξε τους 
μαγαζάτορες (και ιδίως όσους πουλούσαν τρόφιμα) από 
την απειλή της δίωξης για αισχροκέρδεια.8 Αν ως κριτή-

8.	 	Ν.Δ.	136	«Περί	κυρώσεως,	τροποποιήσεως	και	συμπληρώσεως	το	από	10–11/5/1946	Ν.Δ.	περί	Αγορανομικού	

Κώδικος»,	ΦΕΚ	Α΄	298,	30	Σεπτεμβρίου	1946.	

9.	 	Α.Π.Κ.,	«Αγορανομία»,	λήμμα	στη	Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,	Συμπλήρωμα	τ.	Α΄,	Αθήνα	1956.

10.		Στο	ίδιο.

11.  Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 12–16 Ιουνίου 1960,	

συνεδρία	1,	σ.	3	και	συνεδρία	5,	σ.	36–37	και	41–42	(Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ).

ριο για την ύπαρξη εκτάκτων συνθηκών στον επισιτισμό 
λάβουμε τη διάθεση βασικών τροφίμων με το σύστημα 
του δελτίου, αυτές υφίσταντο ως το 1953. Ήδη από νω-
ρίτερα, βέβαια, είχαν μειωθεί τα είδη που διανέμονταν 
με δελτίο, ενώ το 1951 καταργήθηκε το υπουργείο Εφο-
διασμού και Διανομών.9 

Η νομισματική σταθεροποίηση του 1953 από την κυ-
βέρνηση του Ελληνικού Συναγερμού συνοδεύτηκε από 
μέτρα φιλελευθεροποίησης όσον αφορά τις εισαγωγές 
αλλά και την επιβολή αυστηρών αγορανομικών ελέγχων 
με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της υποτίμη-
σης της δραχμής στην ανοδική εξέλιξη των τιμών (Φρα-
γκιάδης, 2007: 163). Κι αυτοί οι έλεγχοι, πάντως, σταδι-
ακά έγιναν λιγότερο αυστηροί· χαρακτηριστική είναι η 
αλλαγή των προτεραιοτήτων των μικροαστικών οργα-
νώσεων και του τόνου του λόγου τους, όπως θα δούμε. 
Καθώς η οικονομική κατάσταση εξομαλυνόταν, οι κρα-
τικές ρυθμίσεις και έλεγχοι χαλάρωσαν και οι διώξεις 
για αγορανομικές παραβάσεις μειώθηκαν. Τροποποι-
ήσεις του Αγορανομικού κώδικα το 1953–55 διέκριναν 
τα αγαθά σε επουσιώδη και ουσιώδη, με τα ουσιώδη να 
διακρίνονται σε εν επαρκεία και εν ανεπαρκεία. Για τα 
επουσιώδη καταργήθηκε κάθε κρατικός έλεγχος των 
τιμών· για τα ουσιώδη εν ανεπαρκεία, αντίθετα, καθορί-
ζονταν ανώτατες τιμές πώλησης ή ανώτατα θεμιτά όρια 
κέρδους· για τα ουσιώδη εν επαρκεία δεν ορίζονταν δι-
οικητικά οι τιμές, όμως εφαρμόζονταν οι αγορανομικές 
διατάξεις περί υπερβολικού κέρδους και δίωξης της αι-
σχροκέρδειας.10 

Η αγορανομική πολιτική των κυβερνήσεων, στο 
εξής, εκφραζόταν εν πολλοίς με τη μετακίνηση ειδών 
από τη μια κατηγορία στην άλλη. Έτσι, στα ευνοϊκά μέ-
τρα για τους καταστηματάρχες που έλαβαν οι κυβερνή-
σεις της ΕΡΕ το 1958–60 συμπεριλαμβανόταν η μετακί-
νηση ειδών από τα «εν ανεπαρκεία» στα «εν επαρκεία», 
που σήμαινε τον διπλασιασμό των νόμιμων ποσοστών 
κέρδους. Επιπλέον, προχώρησαν σε αναπροσαρμογή 
των τιμολογίων των καφενείων, καθώς και στην αποδο-
χή της «τιμής αντικατάστασης» ως κριτηρίου για το αν 
μια τιμή ήταν αισχροκερδής: θα συνυπολογιζόταν δη-
λαδή όχι μόνο το πόσο είχε κοστίσει το εμπόρευμα στον 
έμπορο για να το αγοράσει αλλά και το πόσο θα του 
κόστιζε για να το αντικαταστήσει με άλλο, όταν αυτό θα 
πουλιόταν (κόστος που, εφόσον υπήρχε πληθωρισμός, 
θα ήταν αυξημένο σε σχέση με την τιμή αγοράς).11 Το 
1961, επιπλέον, εξαγγέλθηκε η ολοκληρωτική κατάρ-
γηση των διατιμήσεων, ενώ το 1962, σε νομοσχέδιο με 
ευνοϊκές διατάξεις για τους επαγγελματίες συμπεριλαμ-
βανόταν η παραπομπή των αγορανομικών παραβάσεων 
στο πταισματοδικείο. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστη-
κε (Κατσούδας, 2019: 99), ενώ φαίνεται ότι επί της κυ-
βέρνησης της Ένωσης Κέντρου οι αγορανομικοί έλεγχοι 
αυξήθηκαν. Η νέα κυβέρνηση μελετούσε την κατάργη-
ση της «τιμής αντικατάστασης» ως κριτηρίου εκτίμησης 
του υπερβολικού κέρδους, δεν πρέπει όμως να πρόλαβε 
να κάνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση πριν την πτώση 
της (στο ίδιο: 101). Η επιστροφή σε πολιτικές έντασης 
των ελέγχων των τιμών δεν θα σημειωθεί πριν τα χρό-
νια του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970. 
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Η άλλη πλευρά της φιλελευθεροποίησης των ρυθ-
μίσεων της αγοράς ήταν η χαλάρωση στην προστασία 
της επαγγελματικής στέγης. Βεβαίως, το ενοικιοστά-
σιο δεν καταργήθηκε και βγαίνοντας από την Κατοχή 
οι καταστηματάρχες ήταν σαφώς ευνοημένοι σε σχέση 
με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων: οι περιορισμοί στην 
αύξηση των μισθωμάτων που έθεταν τα ενοικιοστάσια 
είχαν κρατήσει τα νοίκια αρκετά χαμηλότερα από τον 
πληθωρισμό. Το 1945–46, έγιναν τέσσερις απανωτές 
αυξήσεις των ενοικίων, ενώ ενοικιοστάσια που θεωρή-
θηκαν ευνοϊκά για τους ιδιοκτήτες ψηφίστηκαν και κατά 
τη δεκαετία του 1950. Από το 1953 και εξής, άρχισε να 
συζητιέται σοβαρά η κατάργηση του ενοικιοστάσιου ως 
θεσμού, τουλάχιστον όσον αφορούσε τα μαγαζιά και τα 
εργαστήρια: στο σημείο αυτό συνέκλιναν οι ιδιοκτήτες 
των ακινήτων με τους φιλελεύθερους που αντιμετώπι-
ζαν τις ρυθμίσεις της αγοράς στέγης ως ένα έκτακτο 
μέτρο που έπρεπε να καταργηθεί από τη στιγμή που 
είχε εξομαλυνθεί η προηγούμενη έκτακτη κατάσταση· 
το τοπίο άλλαζε, άλλωστε, και από τη μεταπολεμική 
έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας. Το 1965, η 
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου εξήγγειλε την άρση 
του ενοικιοστάσιου για τα καταστήματα· οι κυβερνή-
σεις των «αποστατών» στη συνέχεια αναγκάστηκαν να 
υποχωρήσουν μπροστά στις έντονες αντιδράσεις των 
επαγγελματοβιοτεχνών. Παρατάσεις του ενοικιοστασί-
ου συνέχισαν να παραχωρούνται στα επόμενα χρόνια, 
μέχρι τη θέσπιση το 1978 ενός νόμου για τις εμπορικές 
μισθώσεις· η απελευθέρωση των ενοικίων δεν θα ση-
μειωθεί πριν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 
(Δελλαδέτσιμας, 1991· Κατσούδας, 2019: 75–76, 78–80, 
90, 91, 100, 102, 106, 109, 112, 133).

 

Οι επαγγελματοβιοτέχνες 
και οι διοικητικές ρυθμίσεις 
των τιμών μεταπολεμικά

Οι ρυθμίσεις της αγοράς παρέμειναν ένα σημαντικό 
πεδίο παρέμβασης των σωματείων των επαγγελματο-
βιοτεχνών και κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αν και με 
διακυμάνσεις ως προς την εκάστοτε βαρύτητα του θέ-
ματος. Κατά την περίοδο της Ανασυγκρότησης, όταν η 
παρέμβαση του κράτους στην αγορά είχε πάρει μεγάλες 
διαστάσεις, έντονες ήταν και οι αντιδράσεις των μικροα-
στικών οργανώσεων, οι οποίες δέχονταν μεν ότι οι έκτα-
κτες συνθήκες απαιτούσαν την εμπλοκή του κράτους 

12.		Το	Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών αφιερώνει	αρκετό	χώρο	στα	σχετικά	θέματα	από	την	πρώτη	στιγμή	

της	επανέκδοσής	του:	βλ.	π.χ.	15	Μαρτίου,	2	Απριλίου,	30	Απριλίου,	4	Ιουνίου	(«εξαθλίωση»),	 

30	Ιουλίου,	8	Οκτωβρίου,	26	Νοεμβρίου	1945.

13.		Βλ.	Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	από	τις	18	Ιουνίου	ως	τις	8	Οκτωβρίου	1945:	από	την	πρώτη	

αρθρογραφία	στελεχών	των	μικροαστικών	οργανώσεων	κατά	των	«πρόωρων»	διατιμήσεων	μέχρι	την	αθώωση	 

των	«εθνικοφρόνων	νοικοκυραίων»	παντοπωλών	που	παραπέμφθηκαν	σε	δίκη	για	την	απεργία	που	έκαναν	 

τον	Αύγουστο	ενάντια	σε	εισφορά	και	διατιμήσεις.	

14.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	25	Ιουνίου	1945.

15.  Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά	22	Ιουλίου	1946:	άρθρο	της	αριστερής	(επαγγελματικής)	

εφημερίδας	και	ψήφισμα	του	δευτέρου	πανελληνίου	συνεδρίου	παντοπωλών.

16.		Φυσικά	εξαιρέσεις	υπήρχαν,	όπως	ο	πρόεδρος	της	Ομοσπονδίας	παντοπωλών	Κουζελέας:	Μέλλον επαγγελματιών 

και βιοτεχνών	23	Απριλίου	1945

17.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	10	Δεκεμβρίου	1945.

για την εξομάλυνση της οικονομικής ζωής (και αυτές, 
άλλωστε, το βομβάρδιζαν με αιτήματα για την παροχή 
πρώτων υλών ή πιστώσεων), διεκδικούσαν όμως την 
επιστροφή το ταχύτερο σε μια οικονομική ομαλότητα 
που θα χαρακτηριζόταν από τους ελάχιστους δυνατούς 
ελέγχους. Ως το 1953, λοιπόν, οι συνδικαλιστικές παρεμ-
βάσεις των ΕΒΕ χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές 
από την επίκληση φιλελεύθερων απόψεων και στάσεων 
απέναντι στο πυκνό πλέγμα ρυθμίσεων της αγοράς που 
είχε επιβληθεί, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι η βαρύτητα 
της σχετικής θεματικής στη συλλογική δράση των επαγ-
γελματοβιοτεχνών ήταν μεγάλη. 

Για να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στα πρώτα δύο 
χρόνια μετά την απελευθέρωση, το 1945, οι διατιμήσεις 
και οι «υπερβολικές» αγορανομικές διατάξεις που συνέ-
βαλλαν στην «εξαθλίωση» των επαγγελματιών προκα-
λούσαν τις διαμαρτυρίες του Τύπου και των σωματείων 
των ΕΒΕ,12 με πιο έντονη την αντίδρασή τους το καλο-
καίρι απέναντι στα μέτρα του αντιπροέδρου της κυ-
βέρνησης Βαρβαρέσσου. Την εχθρότητα των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών προκάλεσε βέβαια κατεξοχήν το μέτρο 
της έκτακτης φορολογικής εισφοράς για όλους τους 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι αντιδράσεις όμως των ορ-
γανώσεων των παντοπωλών κ.ά. υπήρξαν έντονες και 
απέναντι στην επιβολή διατιμήσεων που προηγήθηκε.13 
Η «αστυνομική εφαρμογή της επισιτιστικής πολιτικής», 
όπως την είχε χαρακτηρίσει η Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών και Βιοτεχνών Αθήνας,14 βρέθηκε στο επίκεντρο το 
1946, με την ψήφιση του νέου αγορανομικού κώδικα. Το 
κύμα διώξεων για αισχροκέρδεια που ακολούθησε προ-
κάλεσε διαμαρτυρίες για τη «σκληρότητα με την οποίαν 
εφαρμόζεται ο νέος αγορανομικός κώδιξ εις βάρος των 
επαγγελματιών» και για τον «εξοντωτικόν χαρακτήρα» 
ορισμένων διατάξεών του.15 

Οι μικροαστικές οργανώσεις, πάντως, γενικά δεν 
τάσσονταν υπέρ της άμεσης επιστροφής σε μια πλήρη 
ελευθερία του εμπορίου.16 Οι διατιμήσεις συγκέντρω-
ναν σταθερά τα πυρά τους, τα αιτήματά όμως μπορεί 
να επικεντρώνονταν στην τροποποίηση και όχι στην κα-
τάργησή τους: στη Θεσσαλονίκη, τον χειμώνα του 1945, 
οι εστιάτορες ζητούσαν την επάνοδο στην ελευθερία 
τους να ορίζουν αυτοί τις τιμές, οι ιχθυοπώλες όμως 
επέλεγαν να διεκδικήσουν την αύξηση των τιμών της 
διατίμησης.17 Το ψήφισμα του πρώτου μεταπολεμικού 
συνεδρίου της ΓΣΕΒΕ τον Ιούλιο του 1946, ζητούσε την 
άρση όλων των διατιμήσεων· σε αντάλλαγμα δεχόταν 
τον ορισμό μέγιστου ποσοστού κέρδους για όλα τα είδη 
που πουλούσαν οι επαγγελματοβιοτέχνες από μια επι-
τροπή στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποί τους· 
η ΓΣΕΒΕ ζητούσε, επιπλέον, και μια σειρά από τροπο-
ποιήσεις στην εκδίκαση των αγορανομικών παραβάσε-
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ων (τακτική διαδικασία και όχι αυτόφωρο, επαναφορά 
προδικαστικών επιτροπών, να ισχύει η συγχώνευση και 
η εξαγορά των ποινών).18 

Στα επόμενα χρόνια υπήρξε μια συνεχής τριβή μετα-
ξύ σωματείων (ιδίως των πρωτοβάθμιων) και των αρχών 
για τα αγορανομικά μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνο-
νταν. Ο στρατιωτικός νόμος όσο κρατούσε ο εμφύλιος 
πόλεμος και η σταθεροποίηση της οικονομίας με τη ροή 
της αμερικανικής βοήθειας οπωσδήποτε απέτρεψαν τις 
συγκρούσεις αυτές από το να λάβουν μεγάλες διαστά-
σεις, πάντως υπήρξαν, τόσο διεκδικήσεις όσο και μικρές 
επιμέρους νίκες σε θέματα ρυθμίσεων της αγοράς.19 Το 
1952, τα αιτήματα σχετικά με την αγορανομική πολιτική 
που προβλήθηκαν στην απεργία της ΓΣΕΒΕ έμοιαζαν 
μάλλον συμβιβασμένα με μια πραγματικότητα κρατικών 
ελέγχων στην αγορά: «ενιαία καί σταθερά αγορανομική 
πολιτική», κατάργηση του αυτόφωρου για τις αγορανο-
μικές παραβάσεις, «αι δε διατιμήσεις να μην αφίστανται 
της πραγματικότητος».20

Σε μια δεύτερη περίοδο, από το 1953 ως το 1967, 
καθώς οι έλεγχοι στις τιμές χαλάρωναν όλο και περισ-
σότερο, η παρουσία της σχετικής θεματικής στις πα-
ρεμβάσεις των μικροαστικών οργανώσεων περιορίστη-
κε σημαντικά. Οι διατιμήσεις συνέχιζαν να αποτελούν 
φλέγον ζήτημα για κλάδους όπως τα εστιατόρια, ενώ 
το αίτημα τροποποίησης του αγορανομικού κώδικα θα 
εμφανίζεται σταθερά στις συζητήσεις και τα ψηφίσματα 
των συνεδρίων της ΓΣΕΒΕ, όπου αυτός χαρακτηρίζεται 
απαρχαιωμένος και μακριά από το φιλελεύθερο πνεύ-
μα που επικράτησε μετά το 1953 (Κατσούδας, 2019: 89, 
91, 93).21 Όπως, όμως, παρατηρούσε και ο υφυπουργός 
Εμπορίου στο συνέδριο του 1960, ο πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕ είχε παραλείψει εντελώς να αναφερθεί στο αγορα-
νομικό ζήτημα στην εισαγωγική του ομιλία, αντίθετα με 
ό,τι συνέβαινε στα προηγούμενα συνέδρια: το αίτημα 
ήταν πια χαμηλής προτεραιότητας.22 

Παρ’ όλ’ αυτά, το 1963 επιχειρήθηκε από τη διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕ να ξανατεθεί με έμφαση το ζήτημα των ελέγ-
χων των τιμών, και μάλιστα προβάλλοντας το αίτημα 
της «άμεσης και ολοκληρωτικής κατάργησης» του Αγο-
ρανομικού Κώδικα. Η φιλελεύθερη επιχειρηματολογία 
που ανέπτυξε ο αντιπρόεδρός της Αλ. Καρδασιάδης για 
την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού και 
την ανάγκη να αφεθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία «ελευ-
θέρα και αδέσμευτος από αναχρονιστικάς διατυπώσεις 
και διώξεις» επικαλούνταν τον εκσυγχρονισμό και την 
πρόοδο. Η «στείρα αγορανομική πολιτική της κατοχικής 
περιόδου» καταδικαζόταν, τόσο ως αναποτελεσματική 
όσο και ως ανήκουσα στο παρελθόν, ενώ το μέλλον 
σηματοδοτούνταν από τη σύνδεση της Ελλάδας με την 
ΕΟΚ που μόλις είχε συντελεστεί. Είναι πιθανό ότι στη 
διατύπωση του αιτήματος συνέβαλε όντως καθοριστικά 
η σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ, στο μέτρο που εκεί 

18.		Το	ψήφισμα	σώζεται	στο	Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕ,	φάκελος	4.2.9:	έγγραφα	από	το	αρχείο	 

του	Εμποροεπαγγελματικού	και	Βιοτεχνικού	Συλλόγου	Λαυρίου.

19.  Πρακτικά ΔΣ της ΓΣΕΒΕ	18	Μαΐου	1950:	Ιω.	Μπερνίτσας,	βλ.	και	Πρακτικά ΕΕ της ΓΣΕΒΕ 16	Νοεμβρίου	1949	

(Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ)·	Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	18	Νοεμβρίου	1951.

20.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών 3	Αυγούστου	1952.

21.  Πρακτικά ΔΣ της ΓΣΕΒΕ 20	Φεβρουαρίου	1955·	Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	24	Οκτωβρίου	1956	

(Καρδασιάδης)	και	5	Νοεμβρίου	1958.

22.  Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 12–16 Ιουνίου 1960,	

συνεδρία	5,	σ.37	(Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ).	

23.  Πρακτικά 12ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 16–20 Ιουνίου 1963,	

συνεδρία	6,	σ.	29–31	(Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ).	Επιπλέον	ο	πρόεδρος	του	Πανελληνίου	Συνδέσμου	

εστιατόρων	Ν.	Βαγγελάτος	ζήτησε	την	πλήρη	κατάργηση	των	διατιμήσεων	στον	κλάδο	του	(ό.π.,	σ.	32–33).	

οι διοικητικοί έλεγχοι της αγοράς ήταν σαφώς πιο πε-
ριορισμένοι.23 Είναι, επιπλέον, πιθανό ότι η δεξιά ηγεσία 
της ΓΣΕΒΕ επιχειρούσε να τονίσει ορισμένες προγραμ-
ματικές διαφορές της από τις δυνάμεις του Κέντρου 
(και της Αριστεράς) των οποίων η άνοδος στην εξουσία 
επέκειτο. Σε κάθε περίπτωση, οι μεν κυβερνήσεις του 
Κέντρου δεν επιχείρησαν να προχωρήσουν σε ουσιαστι-
κές αλλαγές του αγορανομικού καθεστώτος, οι δε οργα-
νώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών δεν επέμειναν στη 
διεκδίκηση της κατάργησης των σχετικών διατάξεων.

Όσον αφορά το ενοικιοστάσιο, αποτέλεσε την αιτία 
για μερικές από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της πα-
ραδοσιακής μικροαστικής τάξης την περίοδο 1945–1967 
– πάντα στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του διοικη-
τικού ελέγχου του ύψους των ενοικίων και της διεκδίκη-
σης ευνοϊκών όρων για τους μισθωτές επαγγελματικής 
στέγης. Στις αρχές του 1947, η πρώτη μεγάλη μεταπολε-
μική απεργία των επαγγελματοβιοτεχνών έγινε ενάντια 
στο νέο ενοικιοστάσιο που καθιέρωνε μεγάλα περιθώ-
ρια αύξησης των ενοικίων· η επιτυχία της φαίνεται ότι 
οφειλόταν και στη σημαντική ευρύτερη υποστήριξη που 
απέσπασε από μια κοινωνία που είχε δει στα προηγού-
μενα χρόνια να συγκεντρώνεται η ιδιοκτησία ακινήτων 
στα χέρια «πλουτισάντων επί Κατοχής», με θεμιτούς και 
αθέμιτους τρόπους. Η απεργία και ορισμένες ακόμα 
κινητοποιήσεις που ακολούθησαν οργανώθηκαν από 
επιτροπή αγώνα στην οποία πρωτεύοντα ρόλο είχαν οι 
ομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών της Αθήνας, του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με τη ΓΣΕΒΕ να αυτο-
περιορίζεται σε δευτερεύοντα ρόλο. Η επόμενη μεγάλη 
κινητοποίηση για το ενοικιοστάσιο, με απεργία και συ-
γκεντρώσεις, έγινε το 1955, με τη ΓΣΕΒΕ να πρωταγω-
νιστεί αυτή τη φορά στην Κεντρική Επιτροπή Αγώνος, 
στην οποία συμμετείχαν και εμπορικοί σύλλογοι. Τα αι-
τήματα επικεντρώθηκαν στο ύψος των ενοικίων και στη 
διεκδίκηση ευνοϊκότερων διατάξεων για τους φτωχότε-
ρους επαγγελματίες. Η τρίτη μεγάλη κινητοποίηση έγινε 
δέκα χρόνια μετά, όταν επιχειρήθηκε η κατάργηση του 
ενοικιοστασίου για τα καταστήματα στα 1965–66: επαγ-
γελματοβιοτέχνες και έμποροι κινήθηκαν με απεργίες 
και διαδηλώσεις, στο πλαίσιο και του συγκρουσιακού 
κλίματος που επικρατούσε κατά τον «κύκλο διαμαρτυ-
ρίας» των χρόνων της ανόδου και της πτώσης της Ένω-
σης Κέντρου από την εξουσία (Κατσούδας, 2019: 78–80, 
90, 102· Λαλιούτη, Ελευθερίου, Λοΐζος, 2017: 151–153.

Τα επιχειρήματα που πρόβαλλαν οι ΕΒΕ υπέρ του 
ενοικιοστασίου και της ευνοϊκής γι’ αυτούς ρύθμισης 
της αγοράς επαγγελματικής στέγης παρουσίαζαν με-
γάλη ποικιλία. Σταχυολογούμε μερικά από τον λόγο 
του προέδρου της ΓΣΕΒΕ Ιωάννη Μπερνίτσα σε συγκέ-
ντρωση του 1955 και από το ψήφισμα που εξέδωσε το 
συνέδριο της ΓΣΕΒΕ το 1956: ιδιοκτησία που πρέπει να 
προστατευτεί δεν είναι μόνο τα «ντουβάρια» αλλά και 
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τα «έπιπλα» των καταστημάτων και η εργασία των κα-
ταστηματαρχών που δίνει εμπορική αξία στα ακίνητα· 
το να ζεις από τα νοίκια δεν είναι επάγγελμα και δεν 
θα έπρεπε να σε τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση έναντι 
όσων πρόσφεραν θέσεις εργασίας με το «δημιουργι-
κόν πάθος της επιχειρηματικότητός τους»· η επένδυση 
σε ακίνητα «αποτελεί τήν πλέον ασφαλή τοποθέτησιν 
χρημάτων, ώς έκ τούτου τά κέρδη δέον νά είναι χαμηλά 
καί περιωρισμένα»· οι ιδιοκτήτες καρπώνονταν εξ ολο-
κλήρου την αύξηση της υπεραξίας των ακινήτων που 
προκαλούσε η αστυφιλία και η συνεπακόλουθη αύξηση 
της ζήτησης. 

Από την οπτική γωνία αυτού του άρθρου ενδιαφέ-
ρον έχει μια άλλη πλευρά της επιχειρηματολογίας τους: 
η επαγγελματική στέγη αποτελεί «αγαθόν ουσιώδους 
καί απολύτου βιοτικής ανάγκης» και γι’ αυτόν τον λόγο 
θα έπρεπε να ελέγχεται η τιμή της από το κράτος – και 
μάλιστα να ισχύουν και για τα νοίκια οι διατάξεις περί 
υπερβολικού κέρδους επί των ειδών βιοτικής ανάγκης. 
Όπως το έθετε ο Μπερνίτσας, ενοικιοστάσιο ήταν η δι-
ατίμηση των ενοικίων και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που 
ήθελαν την κατάργησή του ξεχνούσαν ότι το ψωμί, τα 
ημερομίσθια, προϊόντα όπως το λάδι και ο καφές ήταν 
διατιμημένα κι αυτά «και ουδείς είναι ελεύθερος να δι-
αφύγη από την συμπίεσιν των τιμών που ασκεί το κρά-
τος». Δεν μπορεί λοιπόν οι ιδιοκτήτες «να τρώγουν και 
να υπηρετούνται με διατίμησιν, αυτοί δε να εισπράττουν 
ενοίκια αδιατίμητα».24 Το τελευταίο επιχείρημα, ότι ,δη-
λαδή, εφόσον υπάρχουν έλεγχοι των τιμών θα πρέπει 
αυτοί να ισχύουν και για τα νοίκια (τόσο για λόγους ισό-
τητας όσο και για να μη συμπιέζονται τα δικά τους κέρ-
δη από ρυθμίσεις που δεν θα ήταν ολοκληρωμένες), δεν 
αντέβαινε προς μια φιλελεύθερη στάση απέναντι στις 
ρυθμίσεις της αγοράς. Ωστόσο, Μπερνίτσας και ΓΣΕΒΕ 
προχωρούσαν παραπέρα, στην υιοθέτηση της επιχειρη-
ματολογίας περί των αγαθών βιοτικής ανάγκης που θα 
έπρεπε να ελέγχεται η τιμή τους – και ακόμα περισσό-
τερο: να υπόκεινται σε διώξεις για αισχροκέρδεια, αυτές 
δηλαδή που είχαν αποτελέσει για χρόνια τον βραχνά 
επαγγελματιών και μικρεμπόρων. 

Επίλογος

Η νομοθεσία κατά της αισχροκέρδειας και οι διοικητικές 
παρεμβάσεις στον σχηματισμό των τιμών αρχικά υπήρ-
ξαν απότοκα μιας περιόδου κρίσης, ελλείψεων αγαθών 
και εκρηκτικής ανόδου των τιμών. Σε μεγάλο βαθμό, 
όμως, επιβίωσαν και μετά το πέρας των εκτάκτων συν-
θηκών που επικρατούσαν κατά τη θέσπισή τους, καθώς 
ο πληθωρισμός έγινε μόνιμο χαρακτηριστικό της κίνη-
σης των τιμών κατά τον 20ό αιώνα (φτάνοντας ενίοτε σε 
μεγάλη ύψη), ενώ οι οικονομικές κρίσεις επιχειρούνταν 
να αντιμετωπιστούν με ένα πλέγμα μέτρων που συμπε-
ριλάμβαναν ελέγχους των τιμών. Επιπλέον, αυτού του 
είδους οι νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις κα-
τοχυρώθηκαν ως αναπόσπαστο μέρος του οπλοστασίου 
μέτρων φιλολαϊκής πολιτικής που είχαν οι κυβερνήσεις 

24.  Μέλλον Επαγγελματιών Βιοτεχνών	26	Ιανουαρίου	1955	και	13	Ιανουαρίου	1957,	βλ.	και	14	Οκτωβρίου	1956.

25.		Πρέπει	να	επισημάνουμε,	βέβαια,	ότι	η	αναζήτηση,	με	αυτή	τη	μελέτη,	μιας	γενεαλογίας	του	καραμανλικού	

«ριζοσπαστικού	φιλελευθερισμού»	της	μεταπολίτευσης	προσκρούει	αναπόφευκτα	στην	προβληματική	σχέση	του	

φιλελευθερισμού	με	τη	μεταπολεμική	«καχεκτική	δημοκρατία».

26.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών	24	Οκτωβρίου	1956.

στη διάθεσή τους. Ήταν πολιτικά πολύ δύσκολο για 
τους κυβερνώντες να διαψεύσουν τις προσδοκίες των 
λαϊκών τάξεων για μια κρατική παρέμβαση που θα προ-
στάτευε την αγοραστική τους δύναμη, ενώ η ευρύτερη 
άνοδος του κρατισμού και της συναίνεσης απέναντι σε 
διάφορες μορφές κρατικής παρέμβασης στην οικονο-
μία ως τη δεκαετία του 1980 συνιστούσε ένα ευνοϊκό 
ιδεολογικό-πολιτικό περιβάλλον. 

Η στάση των οργανώσεων των επαγγελματοβιοτε-
χνών απέναντι στον διοικητικό έλεγχο των τιμών και 
τις ρυθμίσεις της αγοράς σε γενικές γραμμές κινούνταν 
στην ίδια κατεύθυνση κατά τον Μεσοπόλεμο και κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο. Ο αυθόρμητος φιλελευθερισμός 
τους, όταν επρόκειτο για ανάμιξη του κράτους «στα του 
οίκου τους»», αφενός συμβιβαζόταν, όταν ήταν φανερό 
ότι δεν θα μπορούσαν να τον αποφύγουν ολωσδιόλου, 
αφετέρου ξεχνιόνταν, όταν η κρατική παρέμβαση τούς 
ενίσχυε, όπως συνέβαινε με το ενοικιοστάσιο (καθώς 
και με τη θέσπιση εμποδίων εισόδου στα επαγγέλματα): 
κανείς φιλελεύθερος επιχειρηματίας, μεγάλος ή μικρός, 
δεν αντιτίθεται σε ευνοϊκές γι’ αυτόν ρυθμίσεις.

Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε απλά καιροσκοπι-
κή τη στάση των οργανώσεων των ΕΒΕ και απλά ερ-
γαλειακή την επιχειρηματολογία τους, παρότι βεβαίως 
υπήρχαν κι αυτές οι διαστάσεις. Στην περίπτωσή τους 
αναδύονται οι αντιφάσεις που αναπόφευκτα συνόδευαν 
τον εμπλουτισμό του κλασικού φιλελευθερισμού με την 
αποδοχή ενός ενεργού ρόλου του κράτους στην οικο-
νομία στο πλαίσιο, κατά περίπτωση, της «σοσιαλδημο-
κρατικής συναίνεσης» στη μεταπολεμική Ευρώπη, μιας 
λαϊκιστικής δεξιάς με στοιχεία αυταρχικού κορπορατι-
σμού, ή αυτού που έχει αποκληθεί «νέος φιλελευθερι-
σμός» – και στην ελληνική περίπτωση «ριζοσπαστικός 
φιλελευθερισμός» (Χατζηβασιλείου, 2010).25

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αυτής τάσης ανόδου του 
κρατισμού καταγράφονταν βεβαίως επιμέρους διαφο-
ροποιήσεις, ρεύματα και ομαδοποιήσεις, καθώς και δια-
κυμάνσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της συ-
γκυρίας. Στην περίπτωση των επαγγελματοβιοτεχνών 
θέλουμε να σταθούμε περισσότερο σε δύο επιμέρους 
στάσεις που κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερο ή 
λιγότερο σταθερά στις πηγές. 

Η πρώτη είναι η φιλελεύθερη κριτική στην εξάπλω-
ση του κράτους και στη διείσδυσή του σε νέες περιο-
χές που ενδιέφεραν ορισμένους τουλάχιστον από τους 
ΕΒΕ. Τέτοιες θέσεις φαίνεται ότι, ακόμη κι όταν δεν 
ήταν κυρίαρχες, ήταν πάντα δημοφιλείς στα ηγετικά 
κλιμάκια της ΓΣΕΒΕ, και κάποτε δίνεται η εντύπωση ότι 
απέφευγαν να τις εκφράσουν ρητά για λόγους τακτι-
κής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τόσο στη μεσοπολεμική 
όσο και στη μεταπολεμική περίοδο, το 1931 και το 1963 
αντίστοιχα, όταν χαλάρωσαν οι αγορανομικοί έλεγχοι 
και οι διατιμήσεις, οι «ηγέτες της τάξης» διατύπωσαν 
το αίτημα και της ολοσχερούς κατάργησής τους. Η φι-
λελεύθερη κριτική μπορεί να προερχόταν και από κε-
ντρώας προέλευσης στελέχη: π.χ. ο Γ. Τερμεντζής, το 
1956, αποφαινόταν ότι «οι τιμές δεν συγκρατούνται με 
αστυνομικά μέτρα αλλά με τον πατριωτισμόν των Ελλή-
νων».26 Φαίνεται, όμως, ότι ήταν περισσότερο οι δεξιοί 
συνδικαλιστές που έτειναν σε τέτοιες θέσεις, ιδίως όταν 
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απέναντί τους είχαν κυβερνήσεις του Κέντρου. Το 1952, 
η απεργιακή Κεντρική Επιτροπή Αγώνος των εμπόρων, 
επαγγελματιών και βιοτεχνών, με επικεφαλής τη ΓΣΕΒΕ 
και τον Μπερνίτσα, ζητούσε από την κυβέρνηση του Κέ-
ντρου «να παύση ο παρεμβατισμός του Κράτους και η 
ενίσχυσις αυτού προς ποικιλονύμους αντιοικονομικούς 
και κατά τούτο παρασιτικούς οργανισμούς», καθώς και 
να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες και να διευκολυνθούν 
περαιτέρω οι εισαγωγές και εξαγωγές.27 Ένα στέλεχος 
που φαίνεται ότι έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στην κρι-
τική του στον κρατισμό, στρέφοντάς την και ενάντια σε 
κεντρικές επιλογές των κυβερνήσεων της ΕΡΕ (όπως οι 
οργανισμοί για τα αγροτικά προϊόντα), ήταν ο Σπυρίδων 
Βλαχάκης, πρόεδρος των γαλακτοπωλών και αργότερα 
διορισμένος πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ από τη Χούντα (αλλά 
και εκλεγμένος πρόεδρός της το 1981–84).28 

Μια δεύτερη στάση απέναντι στις ρυθμίσεις της αγο-
ράς ήταν η σε γενικές γραμμές αποδοχή τους με πολύ 
λιγότερους ενδοιασμούς. Φαίνεται ότι εδώ ήταν ιδίως οι 
δυνάμεις της αριστεράς που έτειναν να διαφοροποιη-
θούν, έστω και όχι απόλυτα, από την κυρίαρχη στους μι-
κροαστούς δυσφορία για την κρατική παρέμβαση στην 
οικονομία. Όχι ότι προπαγάνδιζαν τον διοικητικό έλεγ-
χο των τιμών· ήταν όμως σαφές ότι τον υποβάθμιζαν 
ως αντικείμενο παρέμβασης, και επιδίωκαν να κατευ-
θύνουν την αντίθεση των επαγγελματοβιοτεχνών κατά 
βάση ενάντια στους μεσάζοντες χονδρέμπορους (ή, πιο 
γλαφυρά, στην «εκμεταλλευτικήν βουλιμίαν των παρα-
σιτικών κερδοσκόπων τοκογλύφων και μαυραγοριτών»), 
να δίνουν έμφαση στην ανάγκη τόνωσης της κατανά-
λωσης με αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ.29 Και όταν δεν 
μπορούσαν να μην τοποθετηθούν ρητά εναντίον των δι-
ατιμήσεων, όπως στην περίπτωση αυτών που επέβαλε 
ο Βαρβαρέσος, φρόντιζαν να μην τις απορρίπτουν εντε-
λώς ως θεσμό στο όνομα της ελευθερίας της αγοράς: το 
ζητούμενο ήταν να επιβληθούν αποτελεσματικές διατι-
μήσεις στους τόπους παραγωγής των αγροτικών προϊό-
ντων και στους βιομήχανους.30 

Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί βεβαίως να ερμηνευ-
τεί ως κατά κύριο λόγο προϊόν ιδεολογικών και πολιτι-
κών επιλογών: οι αριστεροί επαγγελματοβιοτέχνες από 
θέσεις αρχής επιδίωκαν την κρατική παρέμβαση στην 
οικονομία προς όφελος των λαϊκών τάξεων, και σ’ αυ-
τήν τη βάση ήταν διατεθειμένοι να ανεχτούν πολιτικές 
που βραχυπρόθεσμα μπορεί και να τους έθιγαν. Υπήρχε, 
όμως, και άλλη μία διάσταση του ζητήματος: η σύνθεση 
του πόλου της αριστεράς στους ΕΒΕ. Κατά την Κατοχή, 
η επιρροή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ διευρύνθηκε κυρίως 
στους βιοτέχνες, και ήταν σε σωματεία όπως των ρα-
πτών και άλλων βιοτεχνών που διατήρησε ισχυρή πα-
ρουσία στα μεταπολεμικά χρόνια (Κατσούδας & Κορό-
ζης, 2006). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι, στον βαθμό 

27.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών 3	Αυγούστου	1952.

28.  Πρακτικά 11ου Συνεδρίου Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 12–16 Ιουνίου 1960,	

συνεδρία	5,	σ.48–52	και	συνεδρία	6,	σ.	20–24	(Ιστορικό	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ).

29.  Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά 5	και	19	Μαΐου	1945.	Χαρακτηριστική	είναι	η	απουσία	του	

αγορανομικού	από	τον	κατάλογο	των	βασικών	ζητημάτων	για	τα	οποία	θα	έπρεπε	να	επιληφθούν	τα	σωματεία	

των	εστιατόρων,	ενός	κλάδου	που	κατεξοχήν	βρισκόταν	στο	επίκεντρο	των	κρατικών	ελέγχων	στην	αγορά:	

Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά	12	Μαΐου	1945.

30.  Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά	20	Ιουνίου	1945.

31.		Τα	βιοτεχνικά	είδη	δεν	προσφέρονταν	για	την	επιβολή	διατιμήσεων,	καθώς,	όπως	παρατηρούσε	το	Βιοτεχνικό	

Επιμελητήριο	Αθηνών,	δεν	ήταν	τυποποιημένα,	αλλά	παράγονταν	συχνά	κατά	παραγγελία	και	πάντως	σε	μικρές	

ποσότητες:	Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών 20	Αυγούστου	1945.

32.  Μέλλον επαγγελματιών και βιοτεχνών 30	Απριλίου	1945.

33.  Επαγγελματικά Βιοτεχνικά Εμπορικά Χρονικά	9	Ιουνίου	1945.

που οι έλεγχοι των τιμών και ιδίως οι διώξεις για αγορα-
νομικές παραβάσεις επικεντρώνονταν στον τομέα των 
τροφίμων,31 οι βιοτέχνες βρίσκονταν πιο κοντά σ’ αυ-
τούς που δεν θίγονταν από τα αγορανομικά μέτρα, αλλά 
επιθυμούσαν τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των τι-
μών αγαθών πρώτης ανάγκης που προμηθεύονταν από 
την αγορά. Άλλωστε, πιθανότατα ένα μεγάλο μέρος 
των βιοτεχνών συμμεριζόταν τη διάχυτη λαϊκή καχυπο-
ψία απέναντι στους (μικρούς και μεγάλους) εμπόρους 
που είχε έρθει στην κοινωνική επιφάνεια με ένταση στο 
πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Χαρακτηριστική μπορεί να 
θεωρηθεί η διατύπωση του αιτήματος της Ομοσπονδί-
ας Βιοτεχνών Πειραιά το 1945 προς την κυβέρνηση για 
«συστηματικήν δίωξιν της εμπορικής αισχροκερδείας»,32 
ή η ερμηνεία των πολύ υψηλών τιμών των παπουτσιών 
με βάση την «άγρια και αχαλίνωτη αισχροκέρδεια» των 
βιομηχάνων βυρσοδεψών που μείωναν εσκεμμένα την 
παραγωγή.33 Οπωσδήποτε, απαιτείται εδώ συστηματι-
κή έρευνα για την επιβίωση ή τον μετασχηματισμό του 
λόγου περί αισχροκέρδειας στα μεταπολεμικά χρόνια 
και την απήχησή του σε συγκεκριμένα κοινωνικά και 
πολιτικά περιβάλλοντα – ενδεχομένως βάζοντας στο 
επίκεντρο της προβληματικής τις στάσεις γενικότερα 
απέναντι στην καπιταλιστική αγορά, τον ανταγωνισμό 
και τις «ηθικές οικονομίες» των διαφόρων μερίδων της 
παραδοσιακής μικροαστικής τάξης.
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3.  Οι συζητήσεις για την 
ένταξη της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά 
τη δεκαετία του 1960 και 
οι επαγγελματοβιοτέχνες1

Σπύρος Δημανόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1.	 	Οφείλω	να	ευχαριστήσω	την	Τζουλιάνα	Κοντίνη	και	τον	Κώστα	Παλούκη	για	τη	συμβολή	τους	στην	ολοκλήρωση	

της	μελέτης	αυτής.	Χωρίς	την	πρόθυμη	βοήθειά	τους	δε	θα	μπορούσα	να	ολοκληρώσω	τη	συγγραφή	του	

κειμένου	αυτού.	

Εισαγωγή

Στο κείμενό μου επιχειρώ να αναδείξω τις αντιδράσεις 
και τη στάση των οργανώσεων εκπροσώπησης επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών όσον αφορά την επιλογή των 
ανώτερων κρατικών και πολιτικών ελίτ της χώρας στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960 να «συνδέσουν» την ελ-
ληνική οικονομία με την ΕΟΚ. 

Κεντρική μου υπόθεση είναι ότι οι πολιτικές τις οποί-
ες εφάρμοσε η συντηρητική κυβέρνηση της ΕΡΕ υπέρ 
της προσαρμογής της εθνικής οικονομίας στην ΕΟΚ, 
ευνόησαν τη συγκρότηση στο εσωτερικό των επαγγελ-
ματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων ενός συνδικαλι-
στικού δικτύου οργανώσεων και προσώπων, το οποίο 
προσανατολιζόταν πολιτικά προς τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης, ΕΔΑ και ΕΚ, και αμφισβητούσε την ηγεσία 
της τριτοβάθμιας ΓΣΕΒΕ, που στοιχιζόταν με την κυβερ-
νητική παράταξη. 

Η διαδικασία της σύνδεσης της ελληνικής οικονομί-
ας με την ΕΟΚ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 
η μεταγενέστερη προσχώρηση (1981) της Ελλάδας στην 
ΕΟΚ θεματοποιήθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1990 από κοινωνικούς επιστήμονες και ιστορικούς. Οι 

προηγούμενοι συνετέλεσαν στο να συγκροτηθεί γύρω 
από το ζήτημα μια πλούσια βιβλιογραφία. Τα βασικά 
ερωτήματα που τέθηκαν από τους μελετητές τη δεκαε-
τία αυτή στόχευαν στη διερεύνηση των συνεπειών που 
είχε για την εθνική οικονομία η προσέγγιση με την ΕΟΚ 
και στην παρουσίαση των συζητήσεων που αναπτύ-
χθηκαν μεταξύ κομμάτων και επιστημονικών-τεχνικών 
φορέων (ενδεικτικά Μητσός, 1989· Χασσίδ, 1980· Γιαννί-
τσης, 1988· Μινώτου, 2002· Tsalicoglou, 1992). Η βιβλιο-
γραφία αυτή, ωστόσο, εστιάζει ελάχιστα στη στάση των 
συνδικαλιστικών και θεσμικών φορέων εκπροσώπησης 
των κοινωνικών δυνάμεων και των «παραγωγικών τά-
ξεων» έναντι της κεντρικής αυτής πολιτικής επιλογής. 
Μάλιστα, απουσιάζει εντελώς ο «εσωτερικός» διάλο-
γος που αναπτύχθηκε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αλλά και το πώς η επιλογή της σύνδεσης με την ΕΟΚ 
επηρέασε τις διεργασίες αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1990, που συ-
γκροτήθηκε η προαναφερθείσα βιβλιογραφία, «η ευρω-
παϊκή επιλογή» ήταν αποδεκτή από την πλειοψηφία των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων και το μεγαλύτερο μέρος 
της ελληνικής κοινωνίας, καθώς μετά τη σύνδεση με 
την ΕΟΚ (1981) οι πολίτες είχαν βιώσει μια πρωτόγνωρη 
μακρά περίοδο ευημερίας. Όμως, από τις αρχές της δε-
καετίας του 2010, παράλληλα με την οικονομική κρίση 
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της ελληνικής κοινωνίας, νέες προσεγγίσεις επιχειρούν 
να θέσουν στο επίκεντρο τις κοινωνικές διεργασίες που 
σχετίζονταν με τη σύνδεση με την ΕΟΚ. Τα νέα ερωτή-
ματα που τέθηκαν στοχεύουν στη διερεύνηση του πε-
ριεχομένου που αποκτά για κάθε κοινωνική τάξη και 
ομάδα η διαδικασία του εξευρωπαϊσμού, της επίδρασης 
που είχε η σύνδεση με την ΕΟΚ (και αργότερα η έντα-
ξη σ’ αυτήν) στις σχέσεις των κοινωνικών τάξεων με-
ταξύ τους αλλά και μεταξύ των διάφορων ομάδων στο 
εσωτερικό της κάθε τάξης, της διαπραγμάτευσης που 
αναπτύχθηκε μεταξύ κράτους, πολιτικού συστήματος 
και οργανωμένων κοινωνικών συμφερόντων (ενδεικτικά 
Τσάκας, 2015· Tsakas, 2018).

Παρόλο που ιστορικοί, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί 
επιστήμονες έχουν τονίσει την πολυπληθή παρουσία 
επαγγελματιών και βιοτεχνών στην ελληνική κοινω-
νία και τους έχουν εντάξει σε ευρύτερα ερμηνευτικά 
σχήματα της νεοελληνικής ιστορίας (Ελεφάντης, 1991· 
Τσουκαλάς 1977, 1981, 1986), απουσιάζει από τη βιβλιο-
γραφία η εστίαση στο πώς οι οργανώσεις αυτών αντιμε-
τώπισαν τη σύνδεση με την ΕΟΚ, τη δεκαετία του 1960. 

Σε αυτό το κενό της βιβλιογραφίας σχετικά με τη 
σύνδεση με την ΕΟΚ επιχειρώ να τοποθετηθώ με το πα-
ρόν κείμενο. Αναλυτικότερα, ανασυγκροτώ τον διάλο-
γο και τις αντιπαραθέσεις για τη σύνδεση με την ΕΟΚ 
στους συνδικαλιστικούς φορείς εκπροσώπησης επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών και επιχειρώ να ανιχνεύσω το 
πώς ο διάλογος αυτός επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των 
ομάδων επαγγελματιών και βιοτεχνών που εκπροσω-
πούνται στις οργανώσεις αυτές. Τέλος, εξετάζω το πώς 
οι εσωτερικές διεργασίες των φορέων εκπροσώπησης 
επαγγελματιών και βιοτεχνών επηρεάζουν τους διαύ-
λους διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης των προη-
γούμενων με το κράτος και το πολιτικό σύστημα.

Ο επαγγελματοβιοτεχνικός 
συνδικαλισμός στο 
καθεστώς της «καχεκτικής 
δημοκρατίας»

Στη βορειοδυτική Ευρώπη η συγκρότηση του κοινωνι-
κού συμβολαίου υπό την εποπτεία του κράτους διευ-
κόλυνε τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου εκπροσώπη-
σης των κοινωνικών συμφερόντων και την ενσωμάτωση 
σε αυτό των επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων 
(Schmitter, 1974:85–131). Αντιθέτως, στην Ελλάδα η κοι-
νωνική και πολιτική σύγκρουση της Απελευθέρωσης 
και του εμφυλίου απέτρεψε τη διαμόρφωση ενός αντί-
στοιχου με τις χώρες της Ευρώπης πλουραλιστικού 
συστήματος εκπροσώπησης των οργανωμένων συμφε-
ρόντων με τη μορφή του κοινωνικού συμβολαίου (Νικο-
λακόπουλος, 2001). Οι συνθήκες αυτές ενίσχυσαν την 
προπολεμική τάση των επαγγελματικών και βιοτεχνι-
κών οργανώσεων αφενός να αντιμετωπίζουν επιφυλα-
κτικά τις κρατικές πολιτικές παρέμβασης στην αγορά 
και αφετέρου να διεκδικούν την κρατική προστασία με 
λήψη μέτρων ενίσχυσής τους.1 Οι ίδιες συνθήκες επη-

1.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	30.7.1958	(Κ.	Λούστας).

2.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίο Πρακτικών Γενικού Συμβουλίου ΟΒΣΑ 24.5.1945–22.11.1961,	«Γενικόν	Συμβούλιον	 

της	20ης	Σεπτεμβρίου	1946».

ρέασαν καθοριστικά τις επαγγελματικές και βιοτεχνικές 
οργανώσεις στη μεταπολεμική περίοδο, συντελώντας 
στη λειτουργία τους ως εργοδοτικών ομάδων πίεσης 
και ταυτόχρονα ως συνδικαλιστικών φορέων, οι οποί-
οι μαζί με το lobbying και τη διαβούλευση κατέφευγαν 
–περισσότερο από το προπολεμικό παρελθόν– και σε 
κινητοποιήσεις (Κατσούδας, 2019: 117–125).

Επιπλέον, οι τυπικά φιλελεύθεροι θεσμοί της «κα-
χεκτικής» δημοκρατίας εμπόδισαν τη συγκρότηση ενός 
κρατικού συστήματος κορπορατιστικής διευθέτησης 
των κοινωνικών συμφερόντων, αντίστοιχου των ευρω-
παϊκών μεσοπολεμικών δικτατοριών, στις οποίες η εκ-
προσώπηση των συμφερόντων συνεπαγόταν την άνω-
θεν αδειοδότηση των οργανώσεων και την υποχρεωτική 
συμμετοχή σε αυτές. Έτσι, η ίδρυση ανεξάρτητων οργα-
νώσεων δεν παρεμποδιζόταν έως του σημείου που δεν 
παραβίαζε την έκτακτη εμφυλιακή νομοθεσία. Παρόλα 
αυτά, το κράτος παρενέβαινε στην εκπροσώπηση των 
συμφερόντων επαγγελματιών και βιοτεχνών, όπως φα-
νερώνει και η ψήφιση του ν. 196/1946, που ευνοούσε τη 
ΓΣΕΒΕ. Ο νόμος αυτός προέβλεπε την κατανομή μόνο 
στη ΓΣΕΒΕ ενός τμήματος της υποχρεωτικής εισφοράς 
όλων των ασφαλισμένων επαγγελματιών και βιοτεχνών 
στο ΤΕΒΕ. Ο ν. 196/1946 ουσιαστικά προωθούσε τη «δέ-
σμευση» της ΓΣΕΒΕ με το κράτος και ταυτόχρονα καθι-
στούσε πιθανότερο και ασφυκτικότερο τον έλεγχο των 
κατώτερων οργανώσεων από την τριτοβάθμια οργάνω-
ση (Μαυρογορδάτος, 1988: 163· Μοσχονάς, 1986: 81).

Στο πλαίσιο αυτό, ευνοήθηκε η διαμόρφωση ενός 
πλέγματος διευθέτησης και εκπροσώπησης των οργα-
νωμένων επαγγελματικών και βιοτεχνικών συμφερό-
ντων, βασισμένου στις πελατειακές σχέσεις και στην 
παραθεσμική διαπραγμάτευση με το πολιτικό σύστημα 
και το κράτος (Αλεξανδρόπουλος, 2010: 81–83· Κιού-
κιας, 1994: 89–92). Στο επίκεντρο του προαναφερθέ-
ντος πλέγματος τοποθετούνταν η ΓΣΕΒΕ, η τριτοβάθμια 
συνδικαλιστική οργάνωση, που η ίδρυσή της το 1919 
είχε σηματοδοτήσει τη διαδικασία μετάβασης από τις 
συντεχνίες στις σύγχρονες επαγγελματικές ενώσεις 
(Ποταμιάνος, 2016: 18–19· 2013: 313–346). Η ΓΣΕΒΕ, από 
την ίδρυσή της, είχε επιχειρήσει να ενσωματώσει και να 
εκπροσωπήσει το σύνολο των επαγγελματικών και βι-
οτεχνικών οργανώσεων., Η επιτυχία της, ωστόσο, ήταν 
σχετική και μερική. Τόσο η ανομοιογένεια της κοινω-
νικής σύνθεσης των οργανώσεων που επιχειρούσε να 
συσπειρώσει όσο και οι συχνές αποκλίσεις στα συμφέ-
ροντα επαγγελματιών και βιοτεχνών είχαν δοκιμάσει 
τη Συνομοσπονδία (Κατσούδας, 2013: 19–65). Μάλιστα, 
οι αποκλίσεις αυτές στη διάρκεια της δικτατορίας του 
Μεταξά είχαν οδηγήσει στο «χωρισμό των τάξεων» και 
στην ίδρυση αποκλειστικά βιοτεχνικών οργανώσεων και 
ομοσπονδιών (ό.π., Κατσούδας, 2019: 61–65). 

Μεταπολεμικά, η «απομάκρυνση» επαγγελματι-
ών και βιοτεχνών επιβεβαιώνεται, αφού η ΓΣΕΒΕ συ-
σπείρωνε κυρίως τις επαγγελματικές ομοσπονδίες της 
πρωτεύουσας και τις μεικτές επαγγελματοβιοτεχνικές 
οργανώσεις της επαρχίας. Οι μεγάλες βιοτεχνικές ομο-
σπονδίες της πρωτεύουσας (ΟΒΣΑ) και του Πειραιά 
(ΟΒΣΠ) προχώρησαν το 1946 στην ίδρυση της ΑΣΒΕ, με 
φιλοδοξία την πανελλήνια δικτύωσή τους.2 Οι «αμιγείς» 
βιοτεχνικές ομοσπονδίες και η ΑΣΒΕ, παρότι «εκκαθα-
ρίστηκαν» –όπως και η ΓΣΕΒΕ– από φιλοεαμικά στελέ-
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χη με την έναρξη του εμφυλίου το 1947, τοποθετούνταν 
«έκκεντρα» στο σύστημα εκπροσώπησης των οργανω-
μένων κοινωνικών δυνάμεων και σε περιφερειακή θέση 
στο πλέγμα των διευθετήσεων και διαμεσολαβήσεων 
μεταξύ κράτους, πολιτικού συστήματος και κοινωνικών 
συμφερόντων (ό.π., Κατσούδας, 2019: 69–83). 

Στο υπόβαθρο της άνισης αντιμετώπισης από το 
κράτος επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων 
βρισκόταν η ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύς των 
πρώτων. Στη μεταπολεμική Ελλάδα το βιοτικό επίπε-
δο των λαϊκών στρωμάτων ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και 
το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ημερομίσθι-
ων κατευθυνόταν στην κάλυψη των βασικών αναγκών 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1972). Έτσι, οι 
επαγγελματίες-καταστηματάρχες, ελέγχοντας τη λιανι-
κή διάθεση των βασικών αγαθών, είχαν κεντρική θέση 
στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, δημιουργώντας σχέ-
σεις εξάρτησης (μικροπιστώσεις, ευκολίες αποπληρω-
μής) με αυτά.3 Το παντοπωλείο στον κινηματογράφο 
της εποχής απεικονίζεται ως χώρος κοινωνικότητας της 
γειτονιάς και ο παντοπώλης ως ο άνθρωπος με το «τε-
φτέρι» των πιστώσεων (Σολδάτος, 2000: 346). 

Ο κοινωνικός ρόλος των επαγγελματιών είχε ξεχω-
ριστή σημασία για το πολιτικό καθεστώς της καχεκτικής 
δημοκρατίας. Η συμπόρευση των επαγγελματικών ορ-
γανώσεων με το κράτος ήταν πολιτικά επιθυμητή, κα-
θώς διευκόλυνε την ομαλή εξυπηρέτηση των βιοτικών 
αναγκών του πληθυσμού και συγκροτούσε διαύλους 
πολιτικής και ιδεολογικής επιρροής επί των λαϊκών 
στρωμάτων.4 Τοιουτοτρόπως, ευνοούνταν η διεύρυνση 
της συναίνεσης στο πολιτικό καθεστώς. 

Η συμπόρευση κράτους και ΓΣΕΒΕ «επικυρώνεται» 
στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με τον έλεγχο αυτής 
από συνδικαλιστικά στελέχη που ανήκαν στον συντη-
ρητικό χώρο και την παράλληλη ανάληψη της διακυ-
βέρνησης από την ενοποιημένη δεξιά παράταξη του Ελ-
ληνικού Συναγερμού.5 Από το τέλος του 1952 και εξής, 
η ΓΣΕΒΕ ενδυνάμωσε τη θέση της ως προνομιακός συ-
νομιλητής της κυβερνητικής εξουσίας και ταυτόχρονα 
τερματίστηκε ο κύκλος των επαγγελματοβιοτεχνικών 
κινητοποιήσεων που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια της 
Ανασυγκρότησης και των ασταθών συμμαχικών κυβερ-
νήσεων. Ωστόσο, η ύφεση των κινητοποιήσεων στη δε-
καετία του 1950 δε συνεπαγόταν την εκτόνωση της πά-
γιας δυσαρέσκειας επαγγελματιών και βιοτεχνών για τα 
φορολογικά, αγορανομικά, ασφαλιστικά και πιστωτικά 
ζητήματα (Ποταμιάνος, 2019: 244–381).

3.	 	Το	γεγονός	αυτό	αναδεικνύουν	τα	υπομνήματα	των	οργανώσεων	των	παντοπωλών	προς	την	κυβέρνηση.	 

Βλ.	ενδεικτικά,	«Η	παντοπωλειακή	τάξις	της	χώρας	κινητοποιείται	προς	νέους	αγώνας»,	 

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	1.5.1959.

4.	 	Ενδεικτικές	είναι	οι	πολύ	συχνές	παρεμβάσεις	των	κυβερνητικών	αξιωματούχων	στις	διαδικασίες	της	ΓΣΕΒΕ	

και	όχι	μόνο	σε	επίσημα	συνέδρια.	Βλ.	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, «Δια	της	συλλογικής	προσπάθειας	

είναι	δυνατόν	ν’	αντιμετωπισθούν	νικηφόρως	τα	προβλήματα.»,	15.3.1962.

5.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕE,	Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αθήνας (ΟΕΒΑ).  

Από 12.4.1948 μέχρι 21.12.1951,	«Β΄και	Γ΄	Τακτική	Γεν.	Συνέλευσις	21ης	Δεκεμβρίου	1951».

Η μεταπολεμική οικονομική 
συγκυρία και η προσέγγιση 
με την ΕΟΚ

Τις παραμονές της σύνδεσης με την ΕΟΚ, η ελληνική οι-
κονομία παρέμενε χαρακτηριστικά υπανάπτυκτη, παρά 
το γεγονός ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 
καταγράφει σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, που 
έχουν αποδοθεί με τον όρο «οικονομικό θαύμα» (Ζήκος, 
1994: 287–307· Ιορδάνογλου, 2008: 67–68). Η νομισμα-
τική υποτίμηση του 1953 (υποτίμηση κατά 50% της δρχ. 
έναντι του δολαρίου) και τα μέτρα που τη συνόδευσαν 
(όπως το ν.δ. 2687/1953 που θέσπισε σειρά προνομια-
κών κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδυτών) 
υπήρξαν ορόσημο για τη μετάβαση στην ιστορική φάση 
της «ανάπτυξης». Η επίτευξη νομισματικής σταθερότη-
τας στάθηκε το υπόβαθρο για την ανάκαμψη της παρα-
γωγής και τη μερική φιλελευθεροποίηση της οικονομί-
ας. Η κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ήταν 
σημαντική, όμως πλοηγός της ανάπτυξης ήταν ο κρατι-
κός παρεμβατισμός και προστατευτισμός. Οι δημόσιες 
επενδύσεις της περιόδου στήριξαν παραγωγικά έργα 
μεγάλης κλίμακας, ημικρατικοί οργανισμοί υποβοηθού-
σαν την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής και το 
κρατικά εποπτευόμενο τραπεζικό σύστημα φρόντιζε να 
κατευθύνει πόρους προς επιλεγμένους βιομηχανικούς 
τομείς. Γνώμονας ήταν η σύνθεση της ανάπτυξης με 
την προστασία της εσωτερικής αγοράς και των συμφε-
ρόντων που συμφύονταν μαζί της. Η τόνωση των εξα-
γωγών συνοδεύτηκε από συγκράτηση των εισαγωγών 
και σειρά ρυθμίσεων (δασμολογικών και μη) που προ-
φύλασσαν παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας από 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό (Σακελλαρόπουλος, 1993: 
233–234). 

Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί μεγέθυνσης, ωστόσο, δεν 
μπορούσαν να κρύψουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες 
και τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. 
Η Ελλάδα εκβιομηχανίστηκε, αλλά δε μεταμορφώθηκε 
σε βιομηχανική χώρα: ο κατακερματισμός των παραγω-
γικών μονάδων διατηρήθηκε στον αγροτικό τομέα της 
οικονομίας και μεταφέρθηκε στον βιομηχανικό, διαιω-
νίζοντας την υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού, 
τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα. Ο χαμη-
λός βαθμός τεχνολογικής σύνθεσης του κεφαλαίου είχε 
ως αποτέλεσμα τον ελλιπή καταμερισμό εργασίας και 
την ακλόνητη κυριαρχία της μικρής, μη ανταγωνιστι-
κής, επιχείρησης (Χατζηιωσήφ, 1996, 310–313). Αν και το 
1961 το προϊόν του δευτερογενούς τομέα προσπέρασε 
αυτό του πρωτογενούς ως ποσοστό του ΑΕΠ, αμφότε-
ρα υστερούσαν έναντι του τομέα των υπηρεσιών, όπου 
κυριαρχούσαν τα μικρά καταστήματα (Coutsoumaris, 
1963). Οι μικρές μονάδες που απασχολούσαν μέχρι 10 
εργαζομένους αντιστοιχούσαν στο 99% της μεταποίη-
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σης και απορροφούσαν το 70% των εργαζομένων στον 
δευτερογενή τομέα (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλά-
δος, 1963).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η συντηρητική 
κυβέρνηση της ΕΡΕ, που διαπραγματευόταν την προ-
σέγγιση της εθνικής οικονομίας με τη νεοσύστατη ΕΟΚ, 
κατέληξε στην υπογραφή της Συμφωνίας των Αθηνών 
(Ιούλιος 1961) μεταξύ Ελλάδας και ΕΟΚ, η οποία τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1962. Η συμφωνία προέβλεπε 
για την Ελλάδα ένα διάστημα 22 ετών στο οποίο υπό το 
νεοφανές καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους έπρεπε 
να καταργήσει δασμούς και προστατευτικούς νόμους 
της εγχώριας αγοράς. Με την παρέλευση του διαστήμα-
τος αυτού και την επίτευξη της προσαρμογής της εθνι-
κής οικονομίας στα προαπαιτούμενα της ΕΟΚ, η Ελλά-
δα θα μετατρεπόταν σε πλήρες μέλος (ό.π Tsalicoglou: 
30–33).

Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στον ενι-
αίο οικονομικό χώρο της ΕΟΚ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Βέλγιο) συνεπαγόταν την 
εφαρμογή ενός προγράμματος κρατικής παρέμβασης 
στην εθνική αγορά με στόχο τη φιλελευθεροποίησή της. 
Μέσω της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας επιδιω-
κόταν η αύξηση του εθνικού εισοδήματος και η αντιμε-
τώπιση της εκτεταμένης υποαπασχόλησης και ανεργί-
ας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών προωθούνταν η 
υλοποίηση ανεκτέλεστων επενδύσεων των προγραμμά-
των της Ανασυγκρότησης σε βασικές βιομηχανίες και η 
αξιοποίηση του μεταλλευτικού αποθέματος. Με την ίδια 
λογική επιχειρούνταν η δημιουργία αγορών προσανα-
τολισμένων στη διευρυμένη ευρωπαϊκή ζήτηση νωπών 
αγροτικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών (ό.π., 
Χατζηιωσήφ: 312).

Τα κυριότερα αστικά πολιτικά κόμματα (ΕΡΕ και ΕΚ 
από το 1961) συναινούσαν στην προώθηση οικονομικών 
δραστηριοτήτων εντάσεως εργασίας. Ωστόσο, η κοινή 
στόχευση υπέκρυπτε διαφωνίες. Η ΕΡΕ έδινε έμφαση 
στην προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων (συμπράξεις 
ξένου και ελληνικού κεφαλαίου) και επεφύλασσε στον 
κρατικό μηχανισμό τον ρόλο του συντονιστή για τη συ-
γκέντρωση των προς επένδυση κεφαλαίων και για την 
ενίσχυση της συγκρότησης ισχυρών μονοπωλίων σε 
κλάδους με ήδη σημαντική συγκέντρωση κεφαλαίου. 
Για την προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων έδινε 
προτεραιότητα στην περιοριστική δημοσιονομική, φο-
ρολογική και πιστωτική πολιτική και ανέθετε στο κρά-
τος τη χρηματοδότηση και την κατασκευή υποδομών 
(Pateras, 1984). 

Η ΕΚ υποστήριζε χαλαρότερη πιστωτική και φορο-
λογική πολιτική. Η ίδια έδινε έμφαση στην ίδρυση μο-
νάδων μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα 
και υποκατάστασης εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών 
μακράς διάρκειας, θεωρώντας ότι οι επενδύσεις αυτές 
ήταν στις δυνατότητες του εγχώριου κεφαλαίου. Επι-
πλέον, η ΕΚ διαφωνούσε με την ανάθεση στο κράτος 
του ρόλου του συντονιστή των επενδύσεων και του κα-
τασκευαστή υποδομών. Το ίδιο κόμμα θεωρούσε την 
κρατική γραφειοκρατία ακατάλληλη για τα έργα αυτά, 
προκρίνοντας τη δημιουργία ανεξάρτητων δημόσιων 
οργανισμών όπως η ΔΕΗ και ο ΕΟΤ.6 Η ΕΔΑ εναντιω-
νόταν στην προσέγγιση με την ΕΟΚ, ταυτίζοντάς την με 
την απεμπόληση της εκβιομηχάνισης και την υπαγωγή 
της εθνικής οικονομίας στις επιδιώξεις δυτικών μονο-

6.	 	ΒτΒ,	Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής 16 Ιανουαρίου 1961–28 Μαρτίου 1961,	τ.	Β΄,	

Συνεδρίασις	ΟΖ΄,	7	Μαρτίου	1961,	σ.	625–627.

πωλίων. Η αντιπρόταση της ΕΔΑ συμπυκνωνόταν στην 
αξιοποίηση των εγχώριων πηγών συσσώρευσης (μέσω 
του καθολικού υποχρεωτικού προγραμματισμού) για 
την ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας (Κιτσίκης, 1962: 11–15, 
73–74). Η έμφαση της ΕΔΑ στην αξιοποίηση εγχώριων 
πόρων ήταν πλησιέστερα στην άποψη της ΕΚ για επεν-
δύσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες του εγχώρι-
ου κεφαλαίου. 

Η προσέγγιση με την ΕΟΚ στόχευε στην τροποποί-
ηση και τον «συγχρονισμό» των όρων ένταξης της ελ-
ληνικής οικονομίας στον ευρωπαϊκό καταμερισμό. Η 
ίδια διαδικασία επέφερε αλλαγές στον καταμερισμό της 
εθνικής αγοράς και επηρέαζε την ιεραρχία των οικονο-
μικών συμφερόντων, προωθώντας τη συγκέντρωση κε-
φαλαίου σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και περιο-
χές. Έτσι, η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στην 
ΕΟΚ δημιουργούσε συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ 
τοπικού, εθνικού, διεθνούς, μικρού και μεγάλου κεφα-
λαίου για το «προνομιακό υποκείμενο που θα απολαμ-
βάνανε την εύνοια της δημόσιας παρέμβασης» (Νικολα-
κάκης, 2015: 48).

Οι συζητήσεις για την 
ΕΟΚ στο εσωτερικό των 
επαγγελματικών και 
βιοτεχνικών οργανώσεων 
και η συγκρότηση 
της συνδικαλιστικής 
αντιπολίτευσης

Η διαδικασία προσέγγισης με την ΕΟΚ και η συνακόλου-
θη πολιτική κρατικής παρέμβασης με σκοπό τη φιλε-
λευθεροποίηση της οικονομίας αποτελεί το εφαλτήριο 
και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο διαμορφώθηκε η συν-
δικαλιστική αντιπολίτευση εντός των επαγγελματικών 
και βιοτεχνικών οργανώσεων. Η διαδικασία αυτή απο-
τελούσε ευθεία αμφισβήτηση της ηγετικής ομάδας της 
ΓΣΕΒΕ, καθώς η τελευταία ιστορικά είχε συγκροτηθεί 
ως η ανώτερη οργάνωση υπεράσπισης των επαγγελ-
ματικών και βιοτεχνικών συμφερόντων και είχε επιχει-
ρήσει να αναλάβει την εκπροσώπηση όλων των επαγ-
γελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, 
η αμφισβήτηση της ηγετικής ομάδας της τριτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης «ακουμπούσε» και το συν-
δεδεμένο με αυτή δίκτυο διοίκησης των «ταξικών» –
όπως αποκαλούνταν τότε– θεσμικών και ημικρατικών 
οργανισμών (ΤΕΒΕ, Επιμελητήρια).

Κεντρική μου υπόθεση είναι ότι η διαμόρφωση των 
προαναφερθεισών συνθηκών όξυνσης του ανταγωνι-
σμού μεταξύ των διάφορων μερίδων του κεφαλαίου (μι-
κρού-μεγάλου, ελληνικού-ξένου) επηρεάζει τις εσωτε-
ρικές διεργασίες των επαγγελματικών και βιοτεχνικών 
οργανώσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός από 
το 1959 για την προσαρμογή στην ΕΟΚ επανέφερε τη 
συζήτηση της Ανασυγκρότησης για τις αναπτυξιακές 
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προοπτικές της χώρας (Λιοδάκης, 1994: 77–94). Η συ-
ζήτηση μεταφέρθηκε στις οργανώσεις επαγγελματιών 
και βιοτεχνών «τέμνοντάς» τις σε δυο στρατόπεδα που 
σχηματοποιούνται στην υποστήριξη και στην εναντίω-
ση στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Έτσι, η παραδοσιακή 
δυσαρέσκεια επαγγελματιών και βιοτεχνών επενδύθη-
κε με ανησυχίες και προσδοκίες για τη σύνδεση με την 
ΕΟΚ. Στις ομοσπονδίες των βιοτεχνών ήταν περισσότε-
ρο εμφανείς οι ανησυχίες.7 Στις οργανώσεις της ΓΣΕΒΕ 
η προσδοκία και η ανησυχία ήταν πιο ομοιόμορφα κα-
τανεμημένες, ενώ η διοικητική ομάδα της συνομοσπον-
δίας επέλεξε να αντιμετωπίσει τη σύνδεση με την ΕΟΚ 
κυρίως ως ευκαιρία.8

Το 1960 ξεκίνησε μια προσπάθεια αλλαγής των συ-
σχετισμών στις διοικήσεις των βιοτεχνικών ομοσπονδι-
ών της πρωτεύουσας και της ΓΣΕΒΕ, στις οποίες κυρι-
αρχούσαν φιλοκυβερνητικά στελέχη. Η σύμπτωση της 
συζήτησης για τη σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ με 
την έναρξη της κρίσης του καθεστώτος της «καχεκτι-
κής δημοκρατίας» μετά τις εκλογές του 1961 επιτάχυνε 
τις εξελίξεις (Μητάκος, 1994: 699–713· Ρήγος, Σεφεριά-
δης & Χατζηβασιλείου, 2007). Η αμφισβήτηση από την 
ΕΔΑ και την ΕΚ της νομιμότητας και της νομιμοποίη-
σης της νέας πλειοψηφίας πολιτικοποίησε την αντιπα-
ράθεση στο εσωτερικό των οργανώσεων και οδήγησε 
στη συγκρότηση από το 1962 κοινού μετώπου δευτε-
ροβάθμιων επαγγελματικών και βιοτεχνικών σωματεί-
ων. Το τελευταίο προσανατολίστηκε προς την κεντρώα 
και αριστερή αντιπολίτευση και εγκαλούσε τη διοίκηση 
της ΓΣΕΒΕ για υποστήριξη φιλοκυβερνητικών πολιτικών 
που ευνοούσαν το ξένο και το μεγάλο κεφάλαιο.

Η δημοσιοποίηση των πρωτοβουλιών του κυβερνη-
τικού σχεδιασμού μεταξύ 1959 και 1962 –τα πενταετή 
προγράμματα του 1959–1960, οι νόμοι για τα φορολογι-
κά και πιστωτικά κίνητρα του 1959, το νομοσχέδιο για τη 
φοροδιαφυγή, η ψήφιση της ελληνογερμανικής συμφω-
νίας για την εγκατάσταση επιχειρήσεων της μιας χώρας 
στην άλλη– δημιούργησε τους όρους, ώστε οι οργα-
νώσεις επαγγελματιών και βιοτεχνών να αναζητήσουν 

7.  Βιοτέχνης,	«Αι	ανησυχίαι»,	17.7.1961.

8.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής [ΓΣΕΒΕ] από 5.10.1956 ως 11.12.1961, 

«Συνεδριάσις	53η	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	11	Ιουνίου	1960»· Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	

«Μετά	την	σύνδεσιν	της	χώρας	μας	με	την	ευρωπαϊκήν	οικονομικήν	κοινότητα»,	19.4.1961.

9.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	«Έντονος	διαμαρτυρία	εναντίον	της	«Νέας	Αγρεξ»,	21.3.1960·	Βιοτέχνης, 

«Κοινή	αγορά,	φορολογικόν,	ασφαλιστικόν	και	πιστοδότησις»,	7.8.1961·	ΦΕΚ	Α	68,	17	Απριλίου	1959,	

νόμος	3949,	«	Περί	ατελούς	εισαγωγής	μηχανικού	εξοπλισμού	προς	εκσυγχρονισμόν	των	βιομηχανικών	και	

βιοτεχνικών	εγκαταστάσεων	και	άλλων	τινών	διατάξεων,	σ.	646–647·	ΦΕΚ	Α	233,	31	Οκτωβρίου	1959,	ν.δ.	

4002,	«Περί	λήψεως	φορολογικών	μέτρων	και	άλλων	τινών	προς	ενίσχυσιν	των	παραγωγικών	επενδύσεων»,	 

σ.	2001–2003.

10.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕE,	Βιβλίον 2ον Γενικών Συνελεύσεων από 5.9.1958–12.5.1965,	«Πρακτικόν	Γενικής	Συνελεύσεως	

της	24.6.1959	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών»· Βιοτέχνης,	«Υπόδειξις	υπο	της	ΟΒΣΑ	σειράς	

ειδικών	μέτρων»,	26.10.1961.

11.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον 2ον Γενικών Συνελεύσεων από 5.9.1958–12.5.1965,	«Πρακτικόν	Γενικής	Συνελεύσεως	

της	9.11.1960	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών».

12.  Βιοτέχνης,	«Αι	απόψεις	των	εκπροσώπων	της	ελληνικής	βιοτεχνίας	επί	του	θέματος	συνδέσεως	της	χώρας	

μας	μετά	της	κοινής	αγοράς»,	4.1.1961·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον 2ον Γενικών Συνελεύσεων από 5.9.1958–

12.5.1965,	«Πρακτικόν	Γενικής	Συνέλευσεως	της	16.3.1961	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών».

13.		ΑΣΚΙ,	Αρχείο	ΕΔΑ,	φ.	423/2,	«Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών	και	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	

Σωματείων	Πειραιως	προς	συναδέλφους»,	5.5.1960·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον Πρακτικών Γενικού Συμβουλίου 

ΟΒΣΑ, 24.5.1945– 22.11.1961,	«Πρακτικόν	Συνεδριάσεως	Γενικού	Συμβουλίου	της	2.3.1960».

14.  Βιοτέχνης,	«Κατόπιν	συστάσεως	του	κ.	Μάρτη	ανεστάλη	το	24ωρον	κλείσιμον	των	βιοτεχνικών	καταστημάτων»,	

28.4.1960·	Βιοτέχνης,	«Οι	ράπται	και	εμποροράπται	εμμένουν	εις	την	άποψιν	ότι	δεν	πρέπει	να	ιδρυθή	υπο	

Γερμανών	εργοστάσιον	ενδυμάτων	εις	την	ΕΖΘ»,	10.6.1960·	«Εζητήθη	όπως	το	11ον	συνέδριον	ταχθή	κατά	της	

ιδρύσεως	εις	την	Θεσσαλονίκην	υπο	των	Γερμανών	εργοστασίου	ενδυμάτων»,	20.6.1960.

διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση.9 Οι βιοτεχνικές 
ομοσπονδίες της πρωτεύουσας διαμαρτύρονταν στην 
κυβέρνηση για την παράλειψη της βιοτεχνίας από τον 
κρατικό προγραμματισμό και τον αποκλεισμό της από 
τα φορολογικά και πιστωτικά κίνητρα. Με έμφαση αι-
τούνταν τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων μέσω της 
δημιουργίας καθοδηγητικού Ινστιτούτου Βιοτεχνικών 
Ερευνών και εξειδικευμένου στη βιοτεχνία πιστωτικού 
οργανισμού.10

Οι ηγεσίες των ομοσπονδιών όμως δυσκολεύονταν 
να υπερασπιστούν τις κυβερνητικές υποσχέσεις, οι 
οποίες εναπέθεταν τον εκσυγχρονισμό της βιοτεχνίας 
στο πιστωτικό σύστημα και επέμεναν στα τραπεζικά 
κριτήρια δανειοδότησής της. Έτσι, οι ηγεσίες των ομο-
σπονδιών αντιμετώπιζαν την κριτική των εκπροσώπων 
των σημαντικότερων κλάδων (μετάλλου, μηχανοκατα-
σκευών, ένδυσης, υπόδησης), οι οποίοι διέβλεπαν στην 
κυβερνητική πολιτική την περιθωριοποίηση της θέσης 
τους στην εθνική αγορά από το «ξένο και μεγάλο κε-
φάλαιο».11

Οι διοικήσεις των ομοσπονδιών συμπιέζονταν με-
ταξύ της κυβερνητικής στάσης και της ανησυχίας των 
προαναφερθέντων σωματείων, η οποία οξύνθηκε στη 
διάρκεια του 1960, όταν γνωστοποιήθηκε η τοποθέτηση 
ξένων κεφαλαίων σε δραστηριότητες (ένδυση, υπόδη-
ση) που μονοπωλούσε η βιοτεχνία.12 Υπό την πίεση πρω-
τοβάθμιων σωματείων η ηγεσία της ομοσπονδίας της 
Αθήνας εξήγγειλε προγραμματισμό κινητοποιήσεων και 
πραγματοποίησε απεργία με αφορμή το νομοσχέδιο της 
φοροδιαφυγής.13 Η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης 
που ανέστειλε τη χρηματοδότηση της ομοσπονδίας από 
το ΒΕΑ οδηγεί στην ακύρωση του προγραμματισμού και 
στην ένταση της καχυποψίας βασικών σωματείων ένα-
ντι της διοίκησης της ομοσπονδίας.14

Η ΓΣΕΒΕ στο 11ο πανελλήνιο συνέδριό της είχε θέμα 
τον κυβερνητικό σχεδιασμό προσέγγισης στην ΕΟΚ. 
Στους υπουργούς που παρουσίασαν τον σχεδιασμό οι 
επικεφαλής της συνομοσπονδίας επιβεβαίωσαν την 
προσήλωσή τους στη «συνεννόηση» με την κυβέρνη-
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ση.15 Ταυτόχρονα, όμως, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕ, απευ-
θυνόμενος στους κυβερνητικούς, τόνισε τον «στέρεο» 
αντικομμουνισμό της συνομοσπονδίας και επιχειρημα-
τολόγησε για τον ρόλο επαγγελματιών και βιοτεχνών 
στην ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων 
και στην ενίσχυση της «πρόσδεσής» τους στο πολιτικό 
και κοινωνικό καθεστώς.16 Μετά το συνέδριο, η ΓΣΕΒΕ 
προσπάθησε να εμφανιστεί ως ο κατεξοχήν εταίρος 
της κυβέρνησης, σε κοινωνικό επίπεδο, οργανώνοντας 
τη στρατηγική της προς δυο κατευθύνσεις· παρουσιά-
στηκε ως επικεφαλής «εθνικής σταυροφορίας» για την 
επίτευξη της σύνδεσης με την ΕΟΚ και ως «επιτελείο» 
συγκρότησης ενός προγράμματος για την προσαρμο-
γή των επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
στην κοινή αγορά.17

Η σύμπλευση της ΓΣΕΒΕ με την κυβέρνηση δεν πρέ-
πει να αποδοθεί απλά στον ρόλο της ως «προνομιακού» 
συνομιλητή αυτής. Τη σύμπλευση διευκόλυναν και οι 
προσδοκίες που δημιουργούσε η κυβερνητική πολιτική 
στον ιστορικό πυρήνα της ΓΣΕΒΕ, την επαγγελματική 
ομοσπονδία των Αθηνών (OEBA), η οποία εκπροσω-
πούσε κυρίως καταστηματάρχες στη μεγαλύτερη αγο-
ρά της χώρας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι τελευ-
ταίοι έβλεπαν στην κυβερνητική πολιτική την αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος και της ενεργού ζήτησης. 
Υπέθεταν ότι στη συγκυρία η απουσία πολιτικών συ-
γκεντροποίησης του κεφαλαίου στις λιανικές πωλήσεις 
τούς έδινε πιθανότητες, ελλείψει ανταγωνιστών, να δι-
εκδικήσουν τον ρόλο του προνομιακού υποκειμένου της 
κρατικής παρέμβασης.18

Η κριτική στη ΓΣΕΒΕ προερχόταν από επαγγελματο-
βιοτεχνικές οργανώσεις της επαρχίας και συνοικιών της 
Αθήνας, οι οποίες είχαν περιθωριακή θέση στο σύστη-
μα διοίκησης της συνομοσπονδίας. Στο υπόβαθρο της 
κριτικής επαρχιακών ομοσπονδιών, οι οποίες κατηγο-
ρούσαν τη ΓΣΕΒΕ ότι δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντά 
τους, βρίσκονταν τα προβλήματα εμπορευματοποίησης 
του καπνού, του σίτου και της σταφίδας στο γύρισμα 
της δεκαετίας του 1950. Για παράδειγμα, η ομοσπονδία 
του Ηρακλείου (ΟΕΒΗ) εγκαλούσε για αδιαφορία τη 
ΓΣΕΒΕ έναντι του «ανάλγητου ολιγαρχικού κεφαλαίου» 
των τραπεζών που απομυζούσε σημαντικό μέρος του 
τοπικού εισοδήματος.19 Οι επαγγελματοβιοτεχνικές ορ-
γανώσεις των συνοικιών της Αθήνας υποστήριζαν ότι η 

15.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	[Απομαγνητοφωνημένα	Πρακτικά] Σύσκεψις επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων  

εν Θεσσαλονίκη, 11–13 Σεπτεμβρίου 1960.

16.		Ό.π.,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	[Απομαγνητοφωνημένα	Πρακτικά] Σύσκεψις επαγγελματικών...

17.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Πρακτικά Συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής [ΓΣΕΒΕ] από 5.10.1956 ως 11.12.1961, 

«Συνεδριάσις	61η	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	11,12	Σεπτεμβρίου	1961»·	Μέλλον Επαγγελματιών-

Βιοτεχνών,	«Η	σύνδεσις	μας	με	την	ΕΟΚ	αντικείμενον	συζητήσεως	του	Γεν.	Συμβουλίου	της	ΓΣΕΒΕ»,	

19.7.1961

18.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	«Προβλέπεται	η	αύξησις	του	εθνικού	εισοδήματος»,	1.11.1961· Μέλλον 

Επαγγελματιών-Βιοτεχνών, «Οι	παντοπώλαι	τέως	διοικήσεως	πρωτευούσης	αποθέωσαν	προχθές	 

τον	κ.	Κ.	Χρυσανθόπουλον»,	8.10.1961

19.		ΓΑΚ	–	Αρχεία	Ν.	Ηρακλείου,	Αρχείο	Επιμελητηρίου	Ηρακλείου,	φ.	353,	Εξερχόμενα Ομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ηρακλείου,	«Ανοικτή	επιστολή	του	κ.	Γεωργίου	Τσαγκαράκη	προέδρου	 

της	Ομοσπονδιας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Ηρακλείου»,	13.9.1962·	ΓΑΚ	–	Αρχεία	Ν.	Ηρακλείου,	 

Αρχείο	Επιμελητηρίου	Ηρακλείου,	φ.	353,	Εξερχόμενα Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ηρακλείου,  

«Προς	τους	εξοχώτατους	κ.κ.	Προέδρον	και	Αντιπρόεδρων	της	Κυβερνήσεως»,	13.10.1961

20.		ΑΣΚΙ,	Αρχείο	ΕΔΑ,	φ.	423/2,	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	προς	την	Επαγγελματοβιοτεχνικήν	Ένωσιν	

Δάφνης,	7.3.1963.

21.		ΑΣΚΙ,	Αρχείο	ΕΔΑ,	φ.	418/1,	«Τα	προβλήματα	οργάνωσης	της	πάλης	των	μεσαίων	στρωμάτων»	χ.χ.·

22.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον 2ον Γενικών Συνελεύσεων από 5.9.1958–12.5.1965, «Πρακτικόν	Γενικής	Συνελεύσεως	

της	24.5.1962	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθήνας».

23.  Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών,	«Ομιλεί	ο	κ.	Μπούκης»,	31.1.1964.

επικέντρωση της ΓΣΕΒΕ στον εκσυγχρονισμό των κα-
ταστημάτων ευνοούσε τα μεγαλύτερα του κέντρου της 
πόλης και απειλούσε τις μικρές επιχειρήσεις των συνοι-
κιών με απώλεια πελατείας.20

Πριν τις εκλογές του 1961, είχαν συγκροτηθεί οι προ-
ϋποθέσεις δημιουργίας ενιαίας αντιπολίτευσης επαγ-
γελματιών και βιοτεχνών στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕ και 
εναντίωσης στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το γεγο-
νός αυτό αντανακλά την ευνοϊκότερη εκπροσώπηση 
στη βιοτεχνική ομοσπονδία της πρωτεύουσας των σω-
ματείων που αντιδρούσαν στην κυβερνητική πολιτική.21 
Αντανακλά ακόμα την αρνητική στάση των βιοτεχνικών 
ομοσπονδιών έναντι της κορυφαίας κυβερνητικής επι-
λογής της σύνδεσης με την ΕΟΚ.22 Το ίδιο διαφαίνεται 
στη ΓΣΕΒΕ της οποίας η «μονολιθικότητα» αμφισβητή-
θηκε με έντονη κριτική στη διοίκησή της πρώτη φορά 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1950.23 Το σημαντικό-
τερο όμως είναι ότι οργανώσεις της ΓΣΕΒΕ και των βι-
οτεχνικών ομοσπονδιών συναντήθηκαν στην αντίληψη 
ότι η κυβερνητική πολιτική «απειλεί» τις μικρές επιχει-
ρήσεις διευκολύνοντας το «μεγάλο κεφάλαιο». 

Η ένταση των κομματικών ανταγωνισμών και της 
πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τις εκλογές του 1961 επε-
νέργησε στις ανησυχίες και προσδοκίες επαγγελματιών 
και βιοτεχνών για την προσέγγιση με την ΕΟΚ. Οι πολι-
τικοί επιστήμονες έχουν αναδείξει τη σημασία της πολι-
τικής συγκυρίας για την ανάληψη συλλογικής δράσης 
από τα κοινωνικά υποκείμενα στο πλαίσιο της «δομής 
πολιτικής ευκαιρίας» (Tarrow, 1988: 421–440· Hipsher, 
1998: 153–172). Ωστόσο, δεν έχουν εξετάσει πώς ο ίδιος 
όρος θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στη μελέτη των 
συσχετισμών και διεργασιών στο εσωτερικό των οργα-
νώσεων εκπροσώπησης των κοινωνικών υποκειμένων. 
Υποθέτω ότι οι πολιτικές συγκυρίες δεν επιδρούν μόνο 
στην απόφαση για συλλογική δράση αλλά και στις εσω-
τερικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις των οργανώ-
σεων, που με τη σειρά τους επηρεάζουν την ανάληψη 
κινητοποιήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμεις στο εσωτερικό των ορ-
γανώσεων που αντιτάχθηκαν στη φιλελευθεροποίηση 
αναζήτησαν συμμαχίες με την ΕΔΑ και την ΕΚ. Επιπλέ-
ον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την όξυνση της 
αντιπαράθεσής τους με την κυβέρνηση, διεκδίκησαν 
εντονότερα την εκπροσώπηση της δυσαρέσκειας βιοτε-
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χνών και επαγγελματιών.
Η «όσμωση» αυτή οδήγησε στην «πολιτικοποίηση» 

της κριτικής στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕ και στη συγκρότη-
ση δικτύου επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσε-
ων που από κοινού αντιπολιτευόταν την προηγούμενη. 
Η συγκρότηση της αντιπολίτευσης στη ΓΣΕΒΕ διαπλέ-
χθηκε με την κομματική αντιπαράθεση σε εθνικό επί-
πεδο, όπως διαφαίνεται από το γεγονός ότι αυτή δημι-
ουργήθηκε ταυτόχρονα με την κήρυξη του Ανένδοτου 
Αγώνα.24

Η σύμπλευση του μετώπου των μικροαστικών ορ-
γανώσεων με την ΕΚ και την ΕΔΑ εδράστηκε στα αντι-
μονοπωλιακά στοιχεία του λόγου αυτών και στην υπό-
σχεση ανάπτυξης με εφαρμογή επεκτατικών χαλαρών 
δημοσιονομικών πολιτικών (Χατζηιωσήφ, 1994: 31–32, 
Meynaud, 1965: 291–291), – στοιχεία που αναδείχθηκαν 
έντονα στη συζήτηση για τη σύνδεση με την ΕΟΚ από τις 
αρχές της δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό, επαγγελματοβι-
οτεχνικές οργανώσεις συνάντησαν τον προγραμματικό 
λόγο της αντιπολίτευσης, στον οποίον «αναγνώρισαν» 
μια πολιτική προσαρμοσμένη περισσότερο στο «εθνικό 
κεφάλαιο», δηλαδή στους ίδιους.25

Το μέτωπο αντιπολίτευσης επαγγελματικών και βι-
οτεχνικών ομοσπονδιών στη διοίκηση της ΓΣΕΒΕ επι-
κυρώθηκε με την υποστήριξη κοινού υποψηφίου στις 
εκλογές του ΤΕΒΕ το 1962.26 Το γεγονός είναι η αφετηρία 
της συστηματικής αντιπαράθεσης των δυο πλευρών. 
Σταθμός της διαδικασίας αυτής ήταν η συγκέντρωση 
του Μαρτίου 1963, την οποία συγκάλεσε το αντιπολι-
τευτικό μέτωπο και στήριξαν επίσημα η ΕΔΑ και η ΕΚ.27 
Η συγκέντρωση ήταν σημαντική, γιατί ήταν ενδεικτική 
της τακτικής των δυο πλευρών μέχρι και τις εκλογές 
στα τέλη του 1963. Η συνδικαλιστική αντιπολίτευση 
επένδυσε στην κινηματική διεκδίκηση των αιτημάτων 
επαγγελματιών και βιοτεχνών και στην απειλή για τις 
μικρές επιχειρήσεις από την πολιτική προσέλκυσης του 
ξένου κεφαλαίου. Η ΓΣΕΒΕ από τη μεριά της ανέδειξε 
τη δυνατότητά της να αποσπά παραχωρήσεις από την 
κυβέρνηση και κατηγόρησε το αντιπολιτευτικό μέτωπο 
ως συνοδοιπόρο των κομμουνιστών.28

24.		ΓΑΚ	–	Αρχεία	Ν.	Ηρακλείου,	Αρχείο	Επιμελητηρίου	Ηρακλείου,	φ.	353,	Εξερχόμενα Ομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ηρακλείου,	«Προς	τον	αξιότιμον	αργηγόν	Ενώσεως	Κέντρου	κ.	Παπανδρέου»,	

8.5.1964

25.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον Πρακτικόν Γενικού Συμβουλίου από 18.4.1962 εώς 24.6.1962,	«Πρακτικόν	

Συνεδριάσεως	Γενικού	Συμβουλίου	της	18.4.1962»

26.  Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών,	3.4.1962

27.		ΑΣΚΙ,	Αρχείο	ΕΔΑ,	φ.	559,	Τομέας Επαγγελματιών,	«Όλοι	βιοτέχνες-επαγγελματίες	στην	παμβιοτεχνική	

συγκέντρωση	της	14.3.1963»,	6.3.1963· Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	«Επραγματοποιήθη	η	

προαναγγελθείσα	συγκέντρωσις	εις	το	«Κέντρικόν»»,	16.3.1963

28.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕ,	Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕ,	«Συνεδριάσις	της	26ς	&	27ης	Ιανουαρίου	1964»

29.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Βιβλίον 2ον Γενικών Συνελεύσεων από 5.9.1958–12.5.1965, «Πρακτικόν	Γενικής	Συνελεύσεως	

της	17.3.1965	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθήνας».

30.  Νέα Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων,	«Νέος	άνεμος	δικαιοσύνης	και	αρετής	να	πνεύση	παντού»,	20.2.1964·	

Νέα	Βιοτεχνών	Επαγγελματιών	Εμπόρων,	«Συναγερμός	των	τίμιων	στελεχών	δια	την	εξυγίανσιν	 

των	οργανώσεων»,	10.3.1964.

Η εκλογή της κυβέρνησης της ΕΚ ενίσχυσε τη θέση 
των αντιπολιτευόμενων στη ΓΣΕΒΕ, κυρίως μέσω της 
δέσμευσης της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ 
που διαχειριζόταν αποκλειστικά η τελευταία (ό.π. Κα-
τσούδας, 2019: 105) Ωστόσο, στο επίπεδο των αιτημά-
των η κυβέρνηση δεν προχώρησε με τον ρυθμό που 
επιθυμούσαν οι οργανώσεις που είχαν αναπτύξει πολι-
τικές σχέσεις με αυτήν. Το μόνο που προώθησε ήταν η 
ίδρυση Ινστιτούτου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως με σκοπό 
την επιστημονική υποστήριξη της προσαρμογής των βι-
οτεχνικών επιχειρήσεων στην ΕΟΚ. Το βασικό αίτημα, 
η δημιουργία πιστωτικού οργανισμού προσαρμοσμένου 
στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, παραπέμφθηκε 
στο μέλλον.29

Στο πλαίσιο αυτό, το μέτωπο επαγγελματικών και 
βιοτεχνικών οργανώσεων το πρώτο διάστημα μετά τις 
εκλογές του 1964, επιχειρώντας να «κεφαλαιοποιήσει» 
την ενισχυμένη θέση του, συγκρότησε την Επιτροπή 
Εξυγίανσης της ΓΣΕΒΕ για να διεκδικήσει τη διοίκησή 
της και διατήρησε την «κριτική» συναίνεσή του στη νέα 
κυβέρνηση.30
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Αντί συμπερασμάτων

Η πολιτική και πολιτειακή κρίση του Ιουλίου του 1965 
πρόλαβε τις εξελίξεις, τόσο στο ζήτημα της διεκδίκη-
σης από το αντιπολιτευτικό μέτωπο της διοίκησης της 
ΓΣΕΒΕ όσο και σε αυτό των προσδοκιών και της συναί-
νεσης του συνδικαλιστικού αντιπολιτευτικού μετώπου 
προς την κυβέρνηση της ΕΚ.31 Η πτώση της κυβέρνησης 
της ΕΚ και η «άνθιση» των κινητοποιήσεων υπέρ της δη-
μοκρατικής νομιμότητας διαμόρφωσε ένα μορατόριουμ 
στην κριτική των οργανώσεων στις κυβερνητικές πο-
λιτικές και ταυτόχρονα υποβάθμισε τη διεκδίκηση της 
διοίκησης της ΓΣΕΒΕ. Το μέτωπο των επαγγελματικών 
και βιοτεχνικών οργανώσεων συμμετείχε στις πολιτικές 
κινητοποιήσεις υπερασπιζόμενο το αίτημα της δημο-
κρατικής νομιμότητας, σε αντίθεση με τη ΓΣΕΒΕ που 
τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής γαλήνης.32

Η υποχώρηση των κινητοποιήσεων επανέφερε τη δι-
εκδίκηση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕ. Αυτή, ωστόσο, διέθε-
τε ισχυρές προσβάσεις στα κυβερνητικά σχήματα μετά 
την αποστασία.33 Η κληρονομιά όμως του καλοκαιριού 
του 1965 είναι εμφανής στο κεντρικό αίτημα του μετώ-
που που διεκδικούσε την ηγεσία της ΓΣΕΒΕ, μέχρι την 
επιβολή της δικτατορίας. Ο εκδημοκρατισμός, κεντρικό 
σύνθημα του Ανένδοτου Αγώνα και των Ιουλιανών, αρ-
κετά ευρύ για να μπορεί να επενδύεται με διαφορετικές 
κοινωνικές προσδοκίες, συνάντησε στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τα αιτήματα οικονομικού εκδημοκρατισμού, 
τις αντιμονοπωλιακές αιχμές βιοτεχνικών και επαγγελ-
ματικών οργανώσεων,34 καθώς και την επιδίωξη «συν-
δικαλιστικού» εκδημοκρατισμού της ΓΣΕΒΕ, της οποίας 
η ηγετική ομάδα συνδεόταν με τη συντηρητική παρά-
ταξη. Όπως παρατίθεται και στο Η οικονομία του Βόλου 
και η Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά: «Ο αγώνας για την επιβί-
ωση της επαγγελματοβιοτεχνικής τάξεως είναι απόλυτα 
συνυφασμένος με τον αγώνα για την κατοχύρωση των 
συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών», (Σια-
φλέκης, 1963:33).

 Έτσι, το συνδικαλιστικό αντιπολιτευτικό μέτωπο 
ουσιαστικά θέτει ως προϋπόθεση των οικονομικών και 
κοινωνικών επιδιώξεών του τον συνολικό εκδημοκρατι-
σμό της χώρας και «συνδιαλέγεται» με την αντιδεξιά και 
αντιμονοπωλιακή ρητορική του Κέντρου και της Αρι-
στεράς. Αντίστοιχο παράδειγμα συγκροτεί η περίπτω-
ση των επαγγελματικών και βιοτεχνικών οργανώσεων 
του Μεξικού. Πρόκειται για μια χώρα με υποανάπτυκτη 
οικονομία που επιχείρησε να συνδεθεί με τη ζώνη ελεύ-
θερων συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής στην οποία 
κυριαρχούσαν οι ανεπτυγμένες εθνικές οικονομίες των 
ΗΠΑ και του Καναδά. Όπως στην περίπτωση της Ελ-
λάδας, έτσι και στο Μεξικό η απόπειρα φιλελευθερο-
ποίησης της οικονομίας λειτούργησε ως θρυαλλίδα στο 
εσωτερικό των οργανώσεων επαγγελματιών και βιοτε-

31.  Ένωσις Επαγγελματιών και Βιοτεχνών,	«Ανησυχίαι	και	ελπίδες»,	22.11.1964·	Νέα Βιοτεχνών Επαγγελματιών 

Εμπόρων,	«Κατόπιν	απροσδόκητων	εξελίξεων	και	αντιφάσεων	της	κυβερνήσεως»,	25.4.1965.

32.  Νέα Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων,	«Οι	βιοτέχναι	και	επαγγελματίαι	στην	πάλη	δια	την	αποκατάστασιν	

της	συνταγματικής	ομαλότητος»,	5.8.1965· Αθηναϊκή 28.7.1965· Η Αυγή 28.7	&	1.8.1965

33.  Νέα Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων,	«Οι	βρυκόλακες»,	2.9.1965.

34.		ΑΣΚΙ,	Αρχείο	ΕΔΑ,	φ.	559,	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών	&	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	

Πειραιώς,	«Διακήρυξις	συγκεντρώσεως	διαμαρτυρίας»	14.3.1963	[εκεί	αναφέρεται	χαρακτηριστικά:	«Θέλουν	

οι	ξένοι	[…]	[ν]α	μας	συντρίψουν.	Να	μονοπωλήσουν	την	εσωτερική	μας	αγορά.	Να	εκμεταλλευθούν	ύστερα	

την	εργασία	την	δική	μας	και	των	τεχνιτών	μας	και	με	αποικιακό	τρόπο	να	εκμεταλλευθούν	ολόκληρο	τον	

Ελληνικό	λαό.»]·	Η Αυγή 14	&	16.3.1963.

χνών, «απελευθερώνοντας» διεργασίες διαμόρφωσης 
συνδικαλιστικών αντιπολιτευτικών μετώπων που “κι-
νήθηκαν” προς το κέντρο και την αριστερά (Shadlen, 
2000: 73–106). Αντίθετα με το παράδειγμα της Ελλάδας 
και του Μεξικού, τα κινήματα των επαγγελματιών και 
βιοτεχνών του ευρωπαϊκού χώρου στράφηκαν σε μεγα-
λύτερο βαθμό προς τον χώρο της δεξιάς (Souillac, 2007· 
Shields, 2004: 36–56). Έτσι, «ανοίγει» το πεδίο για μια 
διεξοδικότερη έρευνα σύγκρισης και ένταξης της ελλη-
νικής περίπτωσης στο διεθνές πλαίσιο. 
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4.  Οι συλλογικές 
διαπραγματεύσεις για  
τις συμβάσεις εργασίας και 
η δημιουργία κουλτούρας 
κοινωνικού εταίρου για τη 
ΓΣΕΒΕΕ: οι δεκαετίες 1980 
και 1990
Στέφανος Βαμιεδάκης
Υποψήφιος Διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εισαγωγή

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη 
θέση της ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με δύο ζητήματα απολύτως 
συναφή αλλά ταυτόχρονα και διακριτά. Αφενός, το ζή-
τημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπο-
γραφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας εμπεριέχει 
την εμπλοκή συλλογικών οργανώσεων ως κοινωνικών 
εταίρων. Αφετέρου, την περίοδο που εξετάζουμε (δεκ. 
1980 και 1990) η έννοια του «κοινωνικού εταίρου» διευ-
ρύνεται και παύει πλέον να σχετίζεται μόνο με αυτήν τη 
διαδικασία ή να ταυτίζεται αποκλειστικά με αυτήν.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με ευρύτερους και βαθύ-
τερους μετασχηματισμούς στους οποίους υπόκειται η 
ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικά, αλλά και η 
ίδια η ΓΣΕΒΕΕ ειδικότερα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς διαμορφώθηκε στην 
περίπτωση της ΓΣΕΒΕΕΕ μία κουλτούρα περί κοινωνι-
κού εταίρου και κοινωνικού διαλόγου που υπερέβη τη 
διαδικασία των «παραδοσιακών» συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων. 

Η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και η συνακόλουθη υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και των επιμέρους 
(κλαδικών κ.λπ.) ΣΣΕ που ακολουθούσαν, συνιστούσε 
το αποκορύφωμα μίας «τυποποιημένης» μεν, πολυσύν-
θετης δε διαδικασίας, στην οποία εμπλέκονταν τόσο οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι (εργοδοτικές και εργατικές ορ-
γανώσεις), όσο και το ίδιο το κράτος (μέχρι το 1990). 
Ωστόσο, την περίοδο αυτή, το συγκεκριμένο σύστημα 
κλονίζεται και αρχίζουν να αναδύονται και να εμπεδώ-
νονται νέες θεσμίσεις, αντιλήψεις και διαδικασίες. 

Η χρονική περίοδος που θα μας απασχολήσει (δε-
καετίες 1980–1990) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς 
πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία συντελού-
νται ριζικές αλλαγές τόσο στο πλαίσιο λειτουργίας της 
ίδιας της ΓΣΕΒΕΕΕ, όσο και στο γενικότερο σύστημα 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένα, έχουμε τη σταδιακή ανάδυση νέων αντι-
λήψεων και πρακτικών που άλλαξαν ριζικά τον τρόπο 
διεξαγωγής των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα τη φιλελευθεροποίησή τους με τη μεταρ-
ρύθμιση του 1990 (θεσμοθέτηση ελεύθερων συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων, σύσταση Οργανισμού Μεσο-
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λάβησης και Διαιτησίας κ.λπ.). Ταυτόχρονα, γίνονται 
προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση και των ίδιων των 
συλλογικών οργανώσεων των εργοδοτών και εργαζο-
μένων, με σκοπό τον εκδημοκρατισμό/εκσυγχρονισμό 
τους και το συντονισμό της λειτουργίας τους με τις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 μάλιστα, 
στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
επιχειρείται η καλλιέργεια και η εμπέδωση μίας νέας 
«κουλτούρας» κοινωνικού διαλόγου, η οποία εκβάλλει 
στην ίδρυση και λειτουργία από το 1994 της ελληνικής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), αλλά και 
στις διάφορες απόπειρες συστηματικού και οργανωμέ-
νου κοινωνικού διαλόγου των εταίρων πάνω σε κρίσιμα 
ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Στοχεύοντας σε μία σύνθεση της θέσης της ΓΣΕΒΕΕ 
σε σχέση με τα παραπάνω, αρχικά θα παρουσιάσουμε 
συνοπτικά το μεταπολιτευτικό ιστορικό πλαίσιο, με έμ-
φαση στις σημαντικότερες οικονομικές και πολιτικές 
εξελίξεις της περιόδου. Στη συνέχεια θα παρακολουθή-
σουμε εν συντομία την οργανωτική πορεία και εξέλιξη 
της ΓΣΕΒΕΕ ως συλλογικής οργάνωσης των μικρομε-
σαίων εργοδοτών.

Ακολούθως, θα εστιάσουμε στις θεσμικές πτυχές 
του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και τον ρόλο που διαδραμάτισε η ΓΣΕΒΕΕ στην διεύ-
ρυνση του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, με άξονα 
ορισμένες στιγμές-ορόσημα που θεωρούμε ότι συνέβα-
λαν προς την εμπέδωση της έννοιας και της πρακτικής 
μιας δεδομένης «κουλτούρας» κοινωνικού εταίρου. Πα-
ράλληλα, θα εξετάσουμε ειδικότερα τον ρόλο, τη στά-
ση και την ιδιαίτερη συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με 
τα παραπάνω ζητήματα, μέσα από την παρουσίαση και 
ανάλυση του λόγου και των θέσεών της πάνω σε αυτά. 

Στον επίλογο, τέλος, θα κάνουμε μία σύνοψη του ζη-
τήματος, επιχειρώντας να αποτιμήσουμε τη λειτουργία 
του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου κάνοντας, συγ-
χρόνως κι ένα σύντομο σχόλιο για τη θέση της ΓΣΕΒΕΕ. 

Για την εξέταση των παραπάνω έγινε συστηματική 
αξιοποίηση του Αρχείου της ΓΣΕΒΕΕ, σε συνδυασμό με 
την αρθρογραφία του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου 
της περιόδου. Συγχρόνως, αξιοποιήθηκε κατά το δυνα-
τόν και η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία πάνω σε 
αυτά τα θέματα. 

Ιστορικο πλαίσιο 
μεταπολιτευτικής περιόδου 

Το δυσμενές διεθνές οικονομικό περιβάλλον που άρχισε 
να διαμορφώνεται σταδιακά από τη δεκαετία του 1970 
επέφερε έντονους κλυδωνισμούς και στην ελληνική οι-
κονομία, με την αντιστροφή των δεικτών της. Η οικο-
νομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και ο πληθωρισμός 
άρχιζε να διογκώνεται. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε και 
σημαντική άνοδος του ποσοστού ανεργίας.

Οι ισχυρές αυτές ανακατατάξεις επέτειναν το κλί-
μα αβεβαιότητας. Συγχρόνως ανέδειξαν στην επιφάνεια 
και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομί-
ας, όταν η Ελλάδα άρχισε πια να εκτείθεται στον αντα-
γωνισμό και να αίρει σταδιακά τις προστατευτικές ρυθ-
μίσεις σε διαφόρους κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Μέσα στις παραπάνω συνθήκες, η πολιτική συγκυ-
ρία της περιόδου ακολούθησε τους δικούς της ιδιαίτε-
ρους κύκλους. Στις δεκαετίες 1970 και 1980 εδραιώθηκε 
η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ το 
αίτημα του λεγόμενου «εκδημοκρατισμού» διαπέρασε 
κάθετα και οριζόντια μαζικούς χώρους, συλλογικές ορ-
γανώσεις, φορείς κ.λπ.

Οι κυβερνητικές πολιτικές μέχρι τα μέσα-τέλη της 
δεκαετίας του 1980 επιχείρησαν, με αμφιλεγόμενα 
αποτελέσματα, να μετριάσουν τις επιπτώσεις από την 
επιδείνωση της οικονομίας μέσω κρατικοποιήσεων και 
επεκτατικής πολιτικής.

Αν και οι πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ εφάρμο-
σαν μία πιο γενναιόδωρη οικονομική πολιτική, γρήγορα 
φάνηκαν τα όρια αυτής της τακτικής. Έτσι, στα μέσα της 
δεκαετίας η κυβερνητική πολιτική άλλαξε προσανατο-
λισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε νέες στρατηγικές κα-
τευθύνσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση και αναβάθμι-
ση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. 

Μετά το 1989 επιταχύνθηκαν οι ανακατατάξεις στο 
πολιτικοοικονομικό πεδίο. Η ευρωπαϊκή προοπτική μο-
νοπώλησε σχεδόν τη συζήτηση και διαμόρφωσε ένα 
νέο κυρίαρχο πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκαν 
και εφαρμόστηκαν μια σειρά από πολιτικές που στό-
χευαν στην «απελευθέρωση» οικονομικών τομέων από 
τον κρατικό έλεγχο, τη φιλελευθεροποίηση λειτουργιών 
και ρυθμίσεων, καθώς και την εμπέδωση ενός κλίματος 
ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης πάνω σε ζητήματα 
στρατηγικού προσανατολισμού της ελληνικής κοινωνί-
ας και οικονομίας.

Οι κυβερνήσεις της περιόδου επιχείρησαν να εκ-
φράσουν τα νέα αιτήματα εξευρωπαϊσμού και εκσυγ-
χρονισμού, επιταχύνοντας και ολοκληρώνοντας τον 
μεταρρυθμιστικό κύκλο που είχε αρχίσει στα τέλη της 
προηγούμενης δεκαετίας.

Καταλυτικό ρόλο σε όλες τις παραπάνω εξελίξεις σε 
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο έπαιξε η είσοδος της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ αρχικά και στη συνέχεια η συνολικό-
τερη πορεία εξευρωπαϊσμού, με τις ειδικότερες μορφές 
που αυτή λάμβανε κατά περίοδο. 

Η ελληνική οικονομία επιχείρησε να ανταποκριθεί 
στις νέες αυτές συνθήκες. Σε όλο αυτό το διάστημα 
υπήρξαν έντονες συζητήσεις που εξέφραζαν ένα πλή-
θος απόψεων σχετικά με το θέμα της συμμετοχής της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ/ΕΕ και της ικανότητας προσαρμο-
γής της οικονομίας της στις νέες συνθήκες.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 πια, η λεγόμενη 
«κοινωνική συναίνεση» έχει αποκτήσει ηγεμονικό χα-
ρακτήρα, γεγονός που με τη σειρά του έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο στην καλλιέργεια και διαμόρφωση διαφόρων 
μορφωμάτων κοινωνικού διαλόγου, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια.

ΓΣΕΒΕΕ: οργανωτικές 
εξελίξεις, 1970–1990 

Η περίοδος μετά το 1974 υπήρξε για τις εργοδοτικές ορ-
γανώσεις κρίσιμη και μεταβατική. Το γενικότερο κλίμα 
ριζοσπαστικοποίησης και εκδημοκρατισμού τις έφερε 
σε μια θέση άμυνας, καθώς κατηγορήθηκαν ως υπο-
στηρικτές ή και σύμμαχοι ακόμα της δικτατορίας. Έτσι, 
οδηγήθηκαν σε σοβαρό έλλειμμα νομιμοποίησης και 
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περιήλθαν σε μία κατάσταση εσωστρέφειας και οργα-
νωτικής ανασύνταξης (Κατσούδας, 2019: 171–172˙ Αρα-
νίτου, 2012: 132–135).

Οι σχέσεις βελτιώθηκαν από το β΄ μισό της δεκαε-
τίας του 1980 και εξής, όταν η εθνική οικονομία έκανε 
προσπάθειες συντονισμού με τις αντίστοιχες ευρωπαϊ-
κές, και άρχισε να κυριαρχεί μία νέα αντίληψη περί κοι-
νωνικών εταίρων. Στη φάση αυτή, οι εργοδοτικές οργα-
νώσεις αναβάθμισαν τον ρόλο και την κοινωνική τους 
απεύθυνση και επιρροή: απέκτησαν μεγαλύτερο ειδικό 
βάρος, διευρύνθηκαν οι στρατηγικές τους επιλογές και 
το κύρος τους ως οργανώσεις, ενώ η ατζέντα τους κα-
τέστη ηγεμονική (Αρανίτου, 2012: 147–154˙ Αρανίτου, 
2007: 21–36).

Η ΓΣΕΒΕΕ κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 βίωσε 
μία ταραγμένη περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την 
προσπάθειά της για αναδιοργάνωση και ταυτόχρονα τη 
διατήρηση και διεύρυνση του κύρους και του θεσμικού 
της ρόλου. Από την άλλη, κυριαρχούσαν τα αιτήματα 
εκσυγχρονισμού, εκδημοκρατισμού, τροποποίησης της 
καταστατικής λειτουργίας κ.λπ.

Ο πρώτος αυτός κύκλος έκλεισε στα 1984, όταν με 
αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου της κυβέρνη-
σης ΠΑΣΟΚ για τον εκδημοκρατισμό των οργανώσεων 
των ΕΒΕ, παραιτήθηκε η διοίκηση του Σπ. Βλαχάκη. Στη 
φάση αυτή, η νέα διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ επιχείρησε να 
συντονιστεί με το πνεύμα του υπό ψήφιση νέου νόμου 
και να οδηγήσει οργανωτικά τη Συνομοσπονδία στη νέα 
εποχή (εισαγωγή απλής αναλογικής κ.ά.) (Κατσούδας, 
2019: 228 κ.ε.).

Οι διαδικασίες αυτές επιταχύνθηκαν στα 1987–1988. 
Το καλοκαίρι του 1987 ψηφίστηκε ο νόμος 1712/1987 για 
τις επαγγελματικές οργανώσεις των ΕΒΕ και για τη ΓΣΕ-
ΒΕΕ και τα μέλη της ακολούθησε μία περίοδος προσαρ-
μογής στις διατάξεις του. 

Σε σχέση με τον ν. 1712/87, έχει υποστηριχθεί ότι η 
ψήφισή του εξυπηρετούσε μία πολιτική στόχευση της 
κυβέρνησης για την άλωση των εμπορικών συλλόγων 
(Μαυρογορδάτος, 1988: 175–181). Από την άλλη πλευ-
ρά, θα πρέπει να τονιστεί ότι, πέρα από τις επιμέρους 
πολιτικές/κομματικές συνδηλώσεις, η ΓΣΕΒΕΕ είχε εκ-
φράσει την υποστήριξή της στις ρυθμίσεις αυτές, ενώ ο 
συγκεκριμένος νόμος φαίνεται ότι συνέβαλε σε μεγάλο 
βαθμό στη διοικητική/οργανωτική αναδιοργάνωση και 
αναβάθμισή της, ενισχύοντας την συνδικαλιστική της 
πύκνωση και παγιώνοντας μία ηρεμία και σταθερότη-
τα στην εσωτερική της λειτουργία (Μαυρογορδάτος, 
1988: 167).

Μετά το 1988 η ΓΣΕΒΕΕΕ εισήλθε σε μία νέα φάση 
της ιστορίας της (Κατσούδας, 2019: 235). Η οργάνωση 
εμφανίζεται με πιο φρέσκια και ανανεωμένη δυναμι-
κή, με μία νέα στρατηγική.1 Έχει αποκτήσει οργανωτικό 
σφρίγος, έχει διευρύνει τις παρεμβάσεις και τον λόγο 
της και αναδεικνύεται σταδιακά σε έναν κοινωνικό εταί-
ρο με διεκδικητικό λόγο, τεκμηριωμένες θέσεις και προ-
γραμματισμό. Η δυναμική παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ στη 
δημόσια σκηνή εκφράζεται με διαφορετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, όπως προτάσεις εφαρμογής ολοκλη-

1.	 	Στη	Γενική	Συνέλευση	π.χ.	του	Οκτωβρίου	1988	συμμετείχαν	ψηφοδέλτια	όλων	των	παρατάξεων	 

και	οι	αρχαιρεσίες	διενεργήθηκαν	για	πρώτη	φορά	με	το	εκλογικό	σύστημα	της	απλής	αναλογικής.

2.	 	Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	30/5/1990,	20/6/1990.

3.	 	Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	27/6/1990.

4.	 	Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	Δελτίο	Τύπου	2/4/1990.	

5.	 	Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας,	11/2/1994,	9/8/1994.

6.	 	Βλ.	επίσης	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας,	23/6/1995,	28/6/1995,	3/7/1995.

ρωμένων πολιτικών, σε μια προσπάθεια να ανταποκρι-
θεί με τον καλύτερο τρόπο σε μία ριζικά διαφορετική 
κοινωνικοοικονομική συγκυρία.

Τα παραδείγματα που πιστοποιούν αυτήν την μεταλ-
λαγή είναι αρκετά και χαρακτηριστικά: 

Στα 1990, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης 
που κοινοποιήθηκε ιδιαίτερα στον ΥΠΕΘΟ Γ. Σουφλιά, η 
ΓΣΕΒΕΕ διατύπωσε ως αίτημα την επαναφορά της εκ-
προσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στην ΟΚΕ της ΕΟΚ.2 Στήριξε 
μάλιστα το αίτημά της αυτό στο status κοινωνικού εταί-
ρου που είχε κατακτήσει ως τριτοβάθμια οργάνωση με 
μονοπωλιακή εκπροσώπηση και επίσημη συμμετοχή σε 
διάφορα όργανα και διαδικασίες.3

Επίσης, στο πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρω-
μένων Προγραμμάτων η ΓΣΕΒΕΕ δημιούργησε Κέντρο 
Παροχής Υπηρεσιών (ΚΕΠΥΜΜΕ).4

Επιπροσθέτως, άρχισε να διεκδικεί πιο συστηματικά 
ρόλο και συμμετοχή στους κοινοτικούς πόρους μέσω 
των ΚΠΣ. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη 
θεσμοθέτηση από το 1994 της συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ, 
όπως και των υπολοίπων κοινωνικών εταίρων, στις επι-
τροπές των ΚΠΣ.5

Την ίδια περίοδο η ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνησε διαδικασίες για 
σύσταση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής 
εμβέλειας, προσπάθεια που κατέληξε στην ίδρυση του 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (Κατσούδας, 2019: 275–276).6 

Ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση μεριδίου για τις ΜΜΕ 
από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τις άλλες 
προσπάθειες εκσυγχρονισμού της, η ΓΣΕΒΕΕ συνέχιζε 
και διεύρυνε την διεκδικητική της τακτική (σύσταση 
Επιτροπών Αγώνα, συγκεντρώσεις, απεργίες, κινητο-
ποιήσεις κ.λπ.).

Ο κύκλος αυτός ολοκληρώθηκε το 1997. Σύμφωνα 
με την αποτίμηση της δεκαετίας αυτής, χαρακτηρίστηκε 
από τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού και την ανάλη-
ψη πλήθους διεκδικητικών αγώνων, τη σχετική μαζικο-
ποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος των ΕΒΕ. Συγ-
χρόνως όμως σημαδεύτηκε και από σημαντικές ήττες, 
λόγω της νέας κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας. 

Αυτή ακριβώς η μεταβολή συνθηκών, οδήγησε σε 
αναπροσανατολισμό της στρατηγικής της ΓΣΕΒΕΕ από 
το 1997. Η νέα διοίκηση που αναδείχθηκε στην ηγεσία 
της οργάνωσης ανέλαβε την ευθύνη της καθοδήγησής 
της σε μία συγκυρία κατά την οποία τα προτάγματα του 
εκσυγχρονισμού και του τεχνοκρατισμού αναδεικνύ-
ονταν σε κυρίαρχες αναγκαιότητες. Σε πλήθος εκδη-
λώσεων, ημερίδων κ.λπ. εκφράζεται η αγωνία από την 
όξυνση του ανταγωνισμού, την ανταγωνιστικότητα ελ-
ληνικής οικονομίας και γενικότερα το διακύβευμα της 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες (Κατσούδας, 2019: 
286 κ.ε.).
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Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και ΣΣΕ:  
η συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελούσε μία από τις εργοδοτικές οργα-
νώσεις που συμμετείχαν στις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις και υπέγραφαν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας (ΕΓΣΣΕ) με την πλευρά των εργαζομένων, όπως 
είχε προβλεφθεί από την πρώτη στιγμή που η διαδικασία 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων ρυθμίστηκε νομο-
θετικά (1955). Την ομάδα των εργοδοτικών οργανώσεων 
συμπλήρωναν ο ΣΕΒ και οι τρεις μεγάλοι Εμπορικοί Σύλ-
λογοι (τους οποίους αντικατέστησε η ΕΣΕΕ στη δεκαετία 
του 1990). Το γεγονός ότι μονοπωλούσε την εκπροσώ-
πηση των ΕΒΕ πιστοποιούσε το θεσμικό της κύρος, ως 
του βασικού εκφραστή των μικρομεσαίων εργοδοτών. 
Στην πορεία του χρόνου, η οργάνωση έκανε προσπάθει-
ες να ενισχύσει και να διευρύνει το κύρος αυτό.

Ταυτόχρονα, η κοινωνική-ταξική σύνθεση των μελών 
της και κατ’ επέκταση τα συμφέροντα τα οποία εκπρο-
σωπούσε καθιστούσαν συχνά τη στάση της επαμφοτε-
ρίζουσα και αμφίθυμη. Έχει υποστηριχθεί, με αρκετά 
τεκμηριωμένο τρόπο, η τάση που έχουν σε δεδομένες 
ιστορικοπολιτικές συνθήκες τα παραδοσιακά μικροα-
στικά στρώματα να ταλαντεύονται ανάμεσα στο αίτη-
μα-ανάγκη για κρατική ενίσχυση και προστασία αφενός, 
και στην επιθυμία για οικονομική ελευθερία αφετέρου 
(Μοσχονάς, 1986: 83–87).

Αντίστοιχες αντιφάσεις, άλλωστε, χαρακτήριζαν 
ακόμα πιο έντονα τον οργανωμένο χώρο των Eμπόρων. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο εργοδοτικός χώρος να εμφα-
νίζει μία διπολική εικόνα: στη μία πλευρά του πόλου η 
μεγάλη εργοδοσία (ΣΕΒ) και στην άλλη οι πολύ περισ-
σότεροι αριθμητικά, αλλά μικροί σε οικονομική δύναμη 
(ΓΣΕΒΕΕ), με τους Εμπόρους να αμφιταλαντεύονται με-
ταξύ των δύο αυτών βασικών πόλων.

Στο ελληνικό σύστημα, η συλλογική διαπραγμάτευση 
και η επίλυση των συλλογικών διαφορών κατείχε έναν 
κεντρικό χαρακτήρα και αφορούσε κατά κύριο λόγο ζη-
τήματα αμοιβών της εργασίας (μέχρι τουλάχιστον της 
δεκαετία του 1990). Στην πορεία του χρόνου, και με την 
ιδιαίτερη συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ, επήλθαν δύο σημαντι-
κές εξελίξεις: αφενός η διαδικασία των ΣΣΕ αποτέλεσε 
αντικείμενο διμερούς και όχι τριμερούς κοινωνικού δια-
λόγου, αφετέρου αναπτύχθηκαν παράλληλα και άλλοι 
θεσμοί και διαδικασίες, πέραν των ΣΣΕ, εντός των οποί-
ων μπορούσαν να συζητήσουν και να αποφασίσουν για 
μια σειρά από ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος –ως 
κοινωνικοί πλέον εταίροι– οι οργανώσεις που εκπροσω-
πούσαν συλλογικά συμφέροντα. Και αυτά σε ένα τελεί-
ως διαφορετικό κλίμα, που το χαρακτήριζε λιγότερο η 
συγκρουσιακότητα και περισσότερο η διάθεση συνερ-
γασίας και η συναίνεση. Η ΓΣΕΒΕΕ πρωτοστάτησε και 
στις δύο αυτές εξελίξεις με τον λόγο και τη δράση της, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

7.	 	Αργότερα	η	διάταξη	αυτή	συμπληρώθηκε	με	άλλη	που	περιόριζε	το	δικαίωμα	αυτό	μόνο	στην	περίπτωση	 

που	είχαν	συμφωνηθεί	αυξήσεις	των	καθορισμένων	κατώτατων	ορίων	αποδοχών	που	ξεπερνούσαν	το	3%	από	 

την	εισοδηματική	πολιτική.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  
1980–1990

Το ελληνικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων 
χαρακτηριζόταν παραδοσιακά από υψηλό βαθμό κρατι-
κού συγκεντρωτισμού και ελέγχου. Κεντρικό σύμπτωμα 
αυτής της πραγματικότητας ήταν και ο τρόπος με τον 
οποίο είχε δομηθεί το σύστημα των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 
για τη σύναψη των ΣΣΕ. Μεταπολεμικά, το πλαίσιο αυτό 
καθορίστηκε από το νόμο 3239/1955.

Οι ρυθμίσεις του νόμου αντανακλούσαν ένα κοινω-
νικό σύστημα στο οποίο κυριαρχούσε η αμοιβαία δυσπι-
στία και η σύγκρουση μεταξύ εργοδοσίας και μισθωτής 
εργασίας, καθιστώντας έτσι τις αρμόδιες κρατικές υπη-
ρεσίες ως τους γενικούς επόπτες και ρυθμιστές της δι-
αδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής 
των ΣΣΕ. Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος ήταν ο 
περιορισμός του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων 
σε ζητήματα μισθολογικά, η κυριαρχία των ομοιεπαγ-
γελματικών ΣΣΕ, καθώς και η αναπαραγωγή της πολυ-
διάσπασης και του κατακερματισμού (Αρανίτου, 2012: 
96–98).

Σύμφωνα με τον ν. 3239/1955, οι ΣΣΕ χωρίζονταν σε 
εθνικές γενικές, σε ομοιοεπαγγελματικές (εθνικές και το-
πικές) και σε ειδικές. Επίσης, προβλεπόταν η «υποχρεω-
τική διαιτησία» σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των δύο μερών αποτύγχαναν. Η διαδικασία της 
υποχρεωτικής διαιτησίας ήταν πολύ λεπτομερώς καθο-
ρισμένη. Ταυτοχρόνως, ο νόμος περιόριζε σημαντικά το 
περιεχόμενο των ΣΣΕ, που στην ουσία περιελάμβαναν 
μόνο τον καθορισμό της αμοιβής των εργαζομένων.

Το αποκορύφωμα της παρεμβατικής εξουσίας του 
υπουργείου βρισκόταν στο άρθρο 20. Εκεί προβλεπό-
ταν ότι: «εν η περιπτώσει συλλογική σύμβασις εργασίας 
ή απόφασις διαιτησίας αντιτίθεται εις την γενικήν ή ειδι-
κήν οικονομικήν ή κοινωνικήν πολιτικήν της Κυβερνήσε-
ως, οι Υπουργοί Συντονισμού και Εργασίας […] δύνανται 
να τροποποιούν ή να μην εγκρίνουν εν όλω ή εν μέρει 
την συλλογικήν ταύτην σύμβασιν εργασίας ή απόφασιν 
διαιτησίας».7 

Παρ’ ότι ο νόμος υπέστη διάφορες τροποποιήσεις 
και συμπληρώσεις στην πορεία του χρόνου, διατηρήθη-
καν ακέραια η φιλοσοφία και το πνεύμα του.

Κατά τη Μεταπολίτευση, άρχισε σταδιακά να αχνο-
φαίνεται μία τάση για μεταρρύθμιση/τροποποίηση του 
νομοθετικού πλασίου. Καταρχάς, για πρώτη φορά στο 
Σύνταγμα του 1975 γίνεται λόγος για τη «συλλογική αυ-
τονομία» και αναγνωρίστηκε το δικαίωμα σε ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγματεύσεις (άρθρο 22, παρ. 2) (Μάνε-
σης & Παπαδημητρίου, 1993: 37). Συγχρόνως, χαλάρωσε 
σημαντικά η δυνατότητα της κρατικής παρέμβασης: με 
το Ν.Δ. 73/1974 αποκαταστάθηκε ο ν. 3239/55, αλλά κα-
ταργήθηκε το άρθρο 20, που παρείχε το δικαίωμα αρνη-
σικυρίας στον Υπουργό Εργασίας.

 Από τα τέλη της δεκαετίας και εν όψει της διαφαινό-
μενης ανόδου του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η απαίτηση για 
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου επαναλαμβανόταν όλο 
και συχνότερα. Στη φάση αυτή άλλαξαν πράγματι πολλά 
δεδομένα στην πρακτική των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων και νέες τάσεις άρχισαν να διαμορφώνονται: το 
περιεχόμενό τους διευρύνθηκε με ζητήματα πέρα από 
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τα μισθολογικά και εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ΣΣΕ 
σε μεμονωμένες επιχειρήσεις με τη μορφή των άτυπων 
συμφώνων (Κραβαρίτου-Μανιτάκη, 1986: 78–80˙ Κα-
τσανέβας, 1983: 159˙ Μπακιρτζής, 1984: 53).

Άρχισαν να διατυπώνονται προτάσεις που αποσκο-
πούσαν στην εισαγωγή ενός νέου, «εκσυγχρονισμένου» 
πλαισίου ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Η γραμμή 
αυτή άρχισε να αποκρυσταλλώνεται όσο πλησίαζε η 
προοπτική της εισόδου της χώρας στην ΕΟΚ, γεγονός 
που απαιτούσε πλέον την εισαγωγή ενός νέου συστήμα-
τος, πιο κοντινού στα ευρωπαϊκά δεδομένα (Χατζηβασι-
λείου, 1987: 223–226). 

☞  Προσπάθειες μεταρρύθμισης  
κατά τη δεκαετία του 1980 

Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αλλά και ο ευρύ-
τερος μεταρρυθμιστικός «οίστρος» της δεκαετίας του 
1980 πυροδότησαν μία σειρά από εξελίξεις στο ζήτη-
μα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το ζήτημα της 
μεταρρύθμισης του ν. 3239/1955 άνοιξε εκ νέου, τα αι-
τήματα απέκτησαν νέα ορμή, ενώ ανάλογες πρωτοβου-
λίες αυτή τη φορά εκκινούσαν και από την πλευρά του 
κράτους.

Κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑ-
ΣΟΚ, οι ανακατατάξεις στην κορυφή των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων και η γενναιόδωρη εισοδηματική 
πολιτική διατήρησαν το αίτημα για τροποποίηση του ν. 
3239/1955 σε χαμηλούς τόνους. 

Την κατάσταση αυτή συντηρούσαν και οι συνεχείς 
διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας αλλά και του 
πρωθυπουργού στα 1981–1983 ότι επίκειται η αλλαγή 
στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.8 Τα 
συνδικάτα ασκούσαν από την πλευρά τους ανάλογες 
πιέσεις προς την ίδια κατεύθυνση (Αποστολίδης, 1985: 
295, 297).

Ωστόσο, παρά την αρχική μεταρρυθμιστική ορμή του 
ΠΑΣΟΚ, το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων και η πρακτική του παρεμβατισμού από την πλευρά 
της κυβέρνησης δεν άλλαξαν: η ΕΓΣΣΕ του 1982 ήταν 
αποτέλεσμα μιας Διαιτητικής Απόφασης που κάλυπτε 
την εισοδηματική της πολιτική, το 1983 τέθηκε σε εφαρ-
μογή το άρθρο 27 του ν. 1320/82 και δεν υπογράφηκε 
ΕΓΣΣΕ, ενώ και την επόμενη χρονιά η ΕΓΣΣΕ κινήθηκε 
σε εξίσου περιοριστικό περιεχόμενο (Κραβαρίτου-Μα-
νιτάκη, 1986: 296–297).9

Ανάλογη περίπου τακτική ακολουθήθηκε και στη 
συνέχεια. Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 το 
αίτημα της αναθεώρησης/κατάργησης του ν. 3239/55 
επαναλαμβάνεται τακτικά.

Αρχικά, το ζήτημα επανήλθε στην ημερήσια διάταξη 
στα 1984–1985, με αφορμή τη διαμάχη για την υπογρα-
φή της ΕΓΣΣΕ του 1984. Η ΓΣΕΕ κατέθεσε ένα υπόμνημα 
με πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ 
σχετική κινητοποίηση επέδειξε και ο ΣΕΒ (Κουκουλές, 
1985: 32–33).

Συγχρόνως βέβαια, από την πλευρά των εργαζο-
μένων εκφράστηκε μια επαμφοτερίζουσα στάση για 
κάποιες πτυχές του συστήματος συλλογικών διαπραγ-

8.	 	Βλ.	ενδεικτικά	Ριζοσπάστης,	26/11/1981,	Καθημερινή,	9/6/1982,	Ριζοσπάστης,	9/10/1982,	 

Ριζοσπάστης,	22/1/1983.

9.	 	Βλ.	επίσης	Ριζοσπάστης,	2/3/1983,	13/3/1983.	

10.		Την	περίοδο	1974–1981	οι	μεσολαβήσεις	ήταν	234,	ενώ	στα	1981–1984	ανέβηκαν	στις	1538	 

(Παπάδης,	1984:	37).

11.		Στην	ομάδα	περιλαμβάνονταν	γνωστοί	ακαδημαϊκοί,	ενώ	συντονιστής	ορίστηκε	ο	καθηγητής	 

Εργατικού	Δικαίου	του	ΑΠΘ	Ι.	Κουκιάδης.

ματεύσεων, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι στην 
κυβέρνηση βρισκόταν ένα κόμμα που διάκειτο ευνοϊκά 
προς τους εργαζομένους. Στη δεδομένη πολιτική συ-
γκυρία λοιπόν, αναγνωριζόταν ότι η στάση του Υπουρ-
γείου Εργασίας ασκούσε τα παρεμβατικά του δικαιώμα-
τα μάλλον υπέρ των εργαζομένων.10

Ωστόσο, στη φάση αυτή, οι ζυμώσεις είχαν προχω-
ρήσει και υπήρχε μία διάχυτη αίσθηση ότι ο ν. 3239/1955 
βρισκόταν υπό κατάργηση.

Στα 1987–1988, με τη λήξη του σταθεροποιητικού 
προγράμματος, τη σταδιακή είσοδο της χώρας σε προ-
εκλογική περίοδο, τη σταδιακή αποκατάσταση της ενό-
τητας στη ΓΣΕΕ μετά το ρήγμα που είχε επέλθει ανά-
μεσα στις παρατάξεις το 1985 και την προοπτική της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, το ζήτημα αυτό ξανάνοιξε.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε, οι πιέσεις εκατέρωθεν 
πολλαπλασιάστηκαν, ενώ στο θέμα ενεπλάκη το σύνο-
λο των πολιτικών-συνδικαλιστικών δυνάμεων, ο τύπος, 
ακαδημαϊκοί, συλλογικοί φορείς και το ίδιο το υπουρ-
γείο (Στρατούλης, 1987: 42). Η ειδοποιός διαφορά σε 
αυτήν την συγκυρία είχε να κάνει ακριβώς με τη στάση 
του Υπουργείου Εργασίας, γεγονός που επιτάχυνε σχε-
τικά τις διαδικασίες και πολλαπλασίασε τις εντυπώσεις 
περί επικείμενης αλλαγής. Στα τέλη του 1987, εκφρά-
στηκε και σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο η πρόθεση 
για αλλαγή του ν. 3239/55. Ο νέος υπουργός Εργασί-
ας Γ. Γεννηματάς εισηγήθηκε τη δρομολόγηση της με-
ταρρύθμισης και η σχετική απόφαση επισημοποιήθηκε 
μέσω του ΚΥΣΥΜ.

Έτσι, αναθερμάνθηκε η δημόσια συζήτηση για την 
αναθεώρηση του νόμου. Με νέο κύμα παρεμβάσεων, 
πολλαπλασιάστηκαν στον τύπο οι φωνές που ζητού-
σαν τη μεταρρύθμιση και αναζητούσαν τρόπους για την 
πραγματοποίησή της. Αμέσως μετά την ανάληψη του 
Υπουργείου Εργασίας, ο Γ. Γεννηματάς απευθύνθηκε 
επισήμως και δημόσια στους κοινωνικούς εταίρους για 
την υποβολή προτάσεων. Συγχρόνως, προχώρησε στη 
συγκρότηση μιας επιτροπής ειδικών για την κατάρτιση 
ενός νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθε-
σίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (Επιθεώρηση 
Εργατικού Δικαίου, 1988: 77).11 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, συνεχής και συστηματική 
στάθηκε η συνεισφορά της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς βρισκόταν 
σε συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Εργασίας και τις 
αρμόδιες επιτροπές με σκοπό την ανταλλαγή απόψε-
ων, την κατάθεση προτάσεων κ.λπ. για την αλλαγή του 
ν. 3239/1955. Αρχικά, υποδέχτηκε με θετικά σχόλια την 
πρόθεση αλλαγής του νόμου και προχώρησε στη δια-
τύπωση θέσεων, επικαλούμενη την ανάγκη εκσυγχρονι-
σμού αλλά και το εθνικό συμφέρον: 

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλά-
δος, με ικανοποίηση αποδέχεται την απόφαση του ΚΥΣΥΜ 
για την αντικατάσταση του Ν. 3239/1955, με νέο νόμο, που να 
κατοχυρώνει τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις στο χώρο της 
εργασίας και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες και το γενικό εθνικό συμφέρον. 
Την ανάγκη της μεταβολής αυτής, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε., έχει από μα-
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κρού διαπιστώσει και υποστηρίξει και επιθυμεί να συντελέ-
σει ώστε, από την προσπάθεια αυτή, να προκύψει ένας νέος 
θεσμός, που να εδραιώνει τις εργασιακές σχέσεις, να εξασφα-
λίζει το κλίμα και τις συνθήκες αναπτύξεως και προόδου της 
παραγωγής και του βιωτικού και κοινωνικού επιπέδου των 
εργαζομένων.12

Η πρώτη εκείνη παρέμβαση μάλιστα έκλεινε με την 
πρόταση εκ μέρους της οργάνωσης για τη συγκρότηση 
«ειδικής νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής».13

Ακολούθησαν νέες επαφές με ανταλλαγή απόψεων, 
υποβολή θέσεων-προτάσεων κ.λπ. εκ μέρους της ΓΣΕ-
ΒΕΕ. Ταυτόχρονα, εκφράστηκε η διαμαρτυρία της, γιατί 
δεν λαμβάνονταν υπ’όψιν οι προτάσεις της, διεκδικώ-
ντας άμεση συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της οργάνω-
σης στις σχετικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές,14 
ενώ παράλληλα φρόντιζε να διαχωρίσει τη θέση της 
από τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, διεκδικώντας 
ιδιαίτερη και διακριτή εκπροσώπηση: 

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την αντίθεσή 
μας, για το ότι δεν συμμετείχε εκπρόσωπος της Συνομοσπον-
δίας μας στη διαδικασία καταρτίσεως του συγκεκριμένου 
Νομοσχεδίου. Επίσης κρίνουμε απαραίτητο να κάνουμε μία 
διάκριση μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και να τονί-
σουμε ότι δεν δεχόμαστε την ταύτιση ΣΕΒ-Ε.Β.Ε. Θεωρούμε 
δίκαιο και αναγκαίο και διεκδικούμε σ’ όλα τα όργανα που 
προβλέπει αυτό το Ν/Σ να κατοχυρώνεται με σαφήνεια η εκ-
προσώπηση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., όταν μάλιστα εκπροσωπεί την 
πλειονότητα των απασχολούμενων στη μεταποίηση (62%).15

Την περίοδο αυτή λοιπόν υπήρξε έντονη κινητικό-
τητα από όλες τις πλευρές και εκφράστηκε η εκτίμηση 
ότι πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του 
νέου νομοσχεδίου προκειμένου να κατατεθεί για ψήφι-
ση στη Βουλή (Σμαΐλης, 1988: 70). Τελικά, το προσχέδιο 
νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις παρουσιά-
στηκε στις 4/1/1989, ενώ η χώρα βρισκόταν σε έντονα 
πολωμένο προεκλογικό κλίμα. Το τελικό νομοσχέδιο πα-
ρουσιάστηκε από τον υπουργό λίγο αργότερα, μετά από 
κάποιες τελικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς (Αφιέρωμα, 1989: 28–66˙ Κουκουλές, 1989: 
13–33). Την επομένη έστειλε προς τη ΓΣΕΒΕΕ επιστολή 
με την οποία κοινοποιούσε την έναρξη του διαλόγου στο 
πλαίσιο της ειδικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για 
το προσχέδιο νόμου.16

Στο κείμενο αυτό αναγνωρίζονταν και ισχυροποιού-
νταν οι επιχειρησιακές ΣΣΕ και γενικά ήταν εμφανής στο 
ζήτημα αυτό η προσπάθεια να υιοθετηθούν οι διεθνείς 
τάσεις υπέρ της «αποκέντρωσης» των ΣΣΕ. Επίσης, πε-
ριλαμβανόταν η εθελούσια διαιτησία που ακολουθούσε 
τη φιλοσοφία της «συμφιλίωσης-διαμεσολάβησης». Η 
υποδοχή του σ/ν από τον ΣΕΒ δεν υπήρξε πολύ θερ-

12.		Επιστολή	ΓΣΕΒΕΕ	προς	τον	Υπουργό	Εργασίας,	17/11/1987,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα.

13.		Βλ.	ό.π.

14.		Βλ.	επιστολή	ΓΣΕΒΕΕ	προς	Yπουργείο	Εργασίας	στο	πλαίσιο	του	διαλόγου	για	αντικατάσταση	ν.	3239/55,	

14/4/1988,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα.

15.		Επιστολή	ΓΣΕΒΕΕ	προς	υπουργό	Εργασίας,	22/2/1989,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα.

16.		Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας.

17.		Βλ.	επιστολή	της	25/8/1989,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα.

18.		Βλ.	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ	21/12/1989,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα.

19.		Βλ.	σχετικό	Δελτίο	Τύπου	του	ΟΜΕΔ	της	26/2/1992,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Αλληλογραφία	με	Υπ.	Εργασίας.	 

Για	τον	ΟΜΕΔ,	βλ.	Αρανίτου,	2012:	115.

20.		Βλ.	π.χ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα	και	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας,	19/3/1990,	2/4/1990,	

3/12/1991,	26/2/1992,	10/2/1995.

μή, καθώς θεώρησε ότι απέχει πολύ από την ευρωπαϊκή 
τάση (Αφιέρωμα, 1989: 44). 

 Το νομοσχέδιο τελικά δεν ψηφίστηκε, επιβεβαιώνο-
ντας τις σχετικές εκτιμήσεις όλων των πλευρών.

☞  Μεταρρύθμιση νομοθετικού πλαισίου:  
ο ν. 1876/90 

Η κυβέρνηση συνεργασίας που προέκυψε το καλοκαίρι 
του 1989 προσπάθησε να προωθήσει εκ νέου τη διαδι-
κασία. Και σε αυτή τη συγκυρία η ΓΣΕΒΕΕ έστερξε να 
συμβάλει, προβάλλοντας τα πάγια αιτήματά της σχετικά 
με τις αναγκαίες ρυθμίσεις του νέου νόμου. Με επιστο-
λή της προς τον νέο υπουργό Εργασίας Θ. Παπαμάργα-
ρη υπενθύμισε τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου.17 
Συνεχίζοντας στην ίδια λογική, πραγματοποίησε συνά-
ντηση και με τον επόμενο υπουργό Εργασίας, Απ. Κα-
κλαμάνη, όπου ανέπτυξε για μία ακόμα φορά τις θέσεις 
της για το νομοσχέδιο, αλλά και υπογραμμίζοντας εκ 
νέου την αντίθεσή της στις προσπάθειες ταύτισής της 
με τον ΣΕΒ.18

Τελικά, ο νόμος που αντικατέστησε τον ν. 3239/1955 
ψηφίστηκε επί της Οικουμενικής κυβέρνησης του Ξ. Ζο-
λώτα στις αρχές του 1990, με τη συμφωνία όλων των 
πολιτικών δυνάμεων. Συγχρόνως, είχε κερδίσει και τη 
στήριξη των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. 
Με τον νέο νόμο 1876/1990 επιχειρήθηκε να αυτονο-
μηθεί η διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης 
μέσω του περιορισμού του κρατικού ρόλου σε αυτήν. 
Στόχος ήταν η δημιουργία και στην Ελλάδα ενός σύγ-
χρονου πλαισίου «ελεύθερων διαπραγματεύσεων», σε 
αντιστοιχία με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και τις δι-
εθνείς τάσεις (Κουζής, 1999: 285–292˙ Μοσχονάς, 2000: 
805–80˙ Σπυρόπουλος, 1998: 70–77).

Με βάση το ν. 1876/1990 αναγνωρίζονταν, πέρα από 
τις εθνικές γενικές και τις ομοιοεπαγγελματικές (εθνι-
κές και τοπικές), οι κλαδικές και οι επιχειρησιακές ΣΣΕ. 
Το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων (αορίστου 
και ορισμένου χρόνου) επεκτεινόταν σε όλο το πεδίο 
των εργασιακών σχέσεων. Έτσι, ενισχύθηκε η τάση απο-
κέντρωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ 
ταυτόχρονα προωθήθηκε και η διεύρυνση του πλασίου 
και του περιεχομένου τους. 

Η κατάργηση της υποχρεωτικής διαιτησίας συνοδεύ-
τηκε από τη δημιουργία ενός νέου ειδικού ανεξάρτητου 
σώματος μεσολάβησης-διαιτησίας, με τίτλο Οργανισμός 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), επιφορτισμένο 
ακριβώς με καθήκοντα μεσολάβησης και διαιτησίας για 
την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. 
Οι υπηρεσίες του ΟΜΕΔ άρχισαν να λειτουργούν από 
την 1/1/1992.19 Στο ενδιάμεσο διάστημα, αλλά και κατά 
την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του, η ΓΣΕΒΕΕ συ-
νέβαλλε ποικιλοτρόπως ως κοινωνικός εταίρος στην 
επάνδρωση και τη θεσμική του κατοχύρωση.20
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Ο νόμος 1876/1990, ιδιαίτερα κατά την πρώτη πε-
ρίοδο της λειτουργίας του, ανέδειξε μια σειρά από ζη-
τήματα. Η εμπειρία της εφαρμογής του σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης και πολιτικής πόλωσης, έδειξε ότι 
το πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό, ιεραρχικό και κρα-
τικοκεντρικό σύστημα σε ένα πιο αποκεντρωμένο και 
αυτόνομο αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, κριτικές 
και αμφισβητήσεις (Μητρόπουλος, 1991: 145–152).

Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η εφαρμογή του νέου νόμου συνέβαλε σημαντικά 
στην καλλιέργεια και εμπέδωση μίας κουλτούρας κοι-
νωνικών εταίρων, η εμβέλεια της οποίας σύντομα ξε-
πέρασε το ζήτημα της υπογραφής των ΕΓΣΣΕ. Κύριο 
αποτέλεσμα της νέας αυτής λογικής στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις υπήρξε και η διεύρυνση της θεματο-
λογίας των ΕΓΣΣΕ, πέραν του μισθολογικού (Αρανίτου, 
2012: 101–102˙ Ζαμπαρλούκου, 2014: 247–272). 

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε ότι με την ΕΓΣΣΕ του 
1990 προβλέφθηκε η σύσταση κοινής Επιτροπής για την 
αξιολόγηση των προβλημάτων της εθνικής οικονομίας 
(άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ 1990).21 Στην ΕΓΣΣΕ 1991/1992 προβλέ-
φθηκε η σύσταση του ΕΛΙΝΥΑΕ, και το 1993 συμφωνή-
θηκε η δημιουργία δύο κοινών λογαριασμών εργοδοτών 
και εργαζομένων (ΕΛΚΑ, ΕΛΠΕΚΕ).22 Η ΓΣΕΒΕΕ πρωτο-
στάτησε σε αυτήν τη διεύρυνση του περιεχομένου των 
ΣΣΕ από την πρώτη στιγμή: στις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις του 1991 τέθηκαν για πρώτη φορά στο διεκ-
δικητικό πλαίσιο της ΓΣΕΒΕΕ και αιτήματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος (Κατσούδας, 2019: 249). Μετά την υπο-
γραφή της συγκεκριμένης ΕΓΣΣΕ μάλιστα, οι κοινωνικοί 
εταίροι, και η ΓΣΕΒΕΕ ιδιαίτερα, πραγματοποίησαν μια 
σειρά επαφών για την υλοποίηση όσων προβλέπονταν 
από τη συμφωνία αυτή.23

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά στα ζητήματα 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας η ΓΣΕΒΕΕ έδει-
χνε διαχρονικά αυξημένο ενδιαφέρον. Αμέσως μετά τη 
σύσταση του ΕΛΙΝΥΑΕ απέστειλε στη ΓΣΕΕ επιστολή με 
την οποία υποδείκνυε τον εκπρόσωπό της στο αρμόδιο 
όργανο.24 Σε άλλη περίπτωση, εξέφρασε με επιστολή 
προς το Υπ. Εργασίας τη διαμαρτυρία της για τον απο-
κλεισμό της ΓΣΕΒΕΕ από το Συμβούλιο Υγιεινής και Αα-
φάλειας της Εργασίας του ν. 1568/1985 και τον ορισμό 
αντ’ αυτών εκπροσώπων από τα Επιμελητήρια.25

Η διεύρυνση αυτή μπορεί να μην υπήρξε δραματική 
ή αντίστοιχη των προσδοκιών, ωστόσο έδωσε δείγμα-
τα και συγκεκριμένα αποτελέσματα, παρότι όπως έχει 
υποστηριχθεί συχνά οι σχετικές αποφάσεις έμειναν στα 
χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν τελικά (Μουρίκη, 2002: 
148). Συγχρόνως, αμβλύνθηκε σημαντικά και το συ-
γκρουσιακό κλίμα της προηγούμενης περιόδου, όπως 
δείχνει και η σταδιακή μείωση των απεργιών από το 
1993 και εξής (Ζαμπαρλούκου, 2014: 250).

Από την άποψη αυτή, στη δεκαετία του 1990 συχνές 
είναι οι περιπτώσεις όπου υπογράφονται ΕΓΣΣΕ διετούς 
διάρκειας, στις οποίες οι απαιτήσεις των εργαζομένων 
αμβλύνονταν προς όφελος γενικότερων στόχων –κοι-
νά αποδεκτών– της εθνικής οικονομίας, υπακούοντας 

21.		Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	4/4/1990	και	5/4/1990.

22.		Οι	λογαριασμοί	αυτοί	κατοχυρώθηκαν	με	τον	ν.	2224/1994,	ενώ	το	1996	συγχωνεύτηκαν	στον	ΛΑΕΚ	 

(ν.	2434/1996).	Η	ΓΣΕΒΕΕ	αξιολόγησε	πολύ	υψηλά	τη	συμμετοχή	της	σε	αυτόν,	βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	

Εξερχόμενα	και	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας,	4/9/1996,	22/10/1996,	25/10/1996.

23.		Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Αλληλογραφία	με	Υπουργείο	Εργασίας,	3/3/1992,	6/3/1992˙	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	

21/5/1991.

24.		Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	8/5/1991.

25.		Βλ.	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Εξερχόμενα,	13/2/1997.

έτσι σε μία λογική κοινωνικής συναίνεσης και εργασι-
ακής ειρήνης: η υπογραφή διετούς ΕΓΣΣΕ το 1991 χα-
ρακτηρίστηκε ως συμφωνία-σταθμός για τον κοινωνικό 
διάλογο. Ανάλογη λογική είχε και η διετής ΕΓΣΣΕ του 
1996/1997, αλλά και του 1998/1999 (Αρανίτου, 2007: 31).

Ένα βασικό λοιπόν αποτέλεσμα της λειτουργίας του 
νέου θεσμικού πλαισίου υπήρξε η ποιοτική διαφοροποί-
ηση, παρά η ποσοτική, όσον αφορά τις ΣΣΕ. Μετά το 
1990, παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο είδος των 
ΣΣΕ που υπογράφονται, από την άλλη όμως ο συνολι-
κός αριθμός τους δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το 
παρελθόν (Καρακιουλάφη & Μοσχονάς, 2006: 41–42).

Έχει υποστηριχθεί ότι, παρά τις αυξημένες προσδο-
κίες από την εισαγωγή και λειτουργία του θεσμού των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, στη συνέ-
χεια άρχισε να φθίνει η υποστήριξή του και η εργοδοτι-
κή πλευρά (ΣΕΒ) επεδίωκε την παραπέρα αποκέντρω-
σή του. Συγχρόνως, η αμοιβαία δυσπιστία-καχυποψία 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων δεν μειώθηκε, τα 
φαινόμενα κομματικοποίησης/παραταξιοποίησης συνε-
χίστηκαν, ενώ η εργατική συνδικαλιστική εκπροσώπηση 
εξακολούθησε να είναι κατακερματισμένη (Ζαμπαρλού-
κου, 2014: 252–254).
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Επίλογος

Κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, η συζήτηση για το 
σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων υπήρξε 
συνεχής και αδιάλειπτη. Παρατηρήθηκε μία σταδιακή 
«αλλαγή παραδείγματος», με βασικό χαρακτηριστικό τη 
μετάβαση από μία παράδοση έντονης πόλωσης και σύ-
γκρουσης, προς την επικράτηση πιο συναινετικών πρα-
κτικών και την καλλιέργεια μίας κουλτούρας κοινωνικού 
διαλόγου. Η πορεία αυτή βέβαια κάθε άλλο παρά γραμ-
μική υπήρξε, αντιθέτως προέκυψε εν μέσω αμφιθυμίας 
και αμοιβαίας δυσπιστίας. 

Η εξέλιξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για 
την υπογραφή των ΣΣΕ συνιστά ένα πολύ χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αυτής της μεταστροφής. Επιχειρώντας 
κανείς μία σύνοψη της λειτουργίας του εν λόγω συστή-
ματος θα πρέπει να αναφέρει τα εξής.

Αρχικά, υπήρξε μια μερική αναίρεση των πιο εξό-
φθαλμα παρεμβατικών πτυχών του νόμου, με τον μετρι-
ασμό του ασφυκτικού του πλαισίου λειτουργίας (Στρα-
τούλης, 1989: 36˙ Μπακιρτζής, 1984: 53˙ Κουτρούκης, 
1989: 57–58). Με την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, ακολου-
θήθηκε μια πιο φιλεργατική πολιτική, γεγονός που είχε 
την αντανάκλασή του και στο σύστημα λειτουργίας του 
ν. 3239/1955 (Μπακιρτζής, 1984: 52). Η συνολική εικόνα, 
όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, δείχνει μια 
εξισορρόπηση μεταξύ ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων 
σε όλη την περίοδο ισχύος του ν. 3239/55 (1961–1989) 
(Πολίτης, 1998: 14–15˙ Μοσχονάς, 2000: 807˙ Καρακιου-
λάφη & Μοσχονάς, 2007: 395).

Την επόμενη δεκαετία, με την ψήφιση του ν. 
1876/1990 και την εισαγωγή των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, η εικόνα τροποποιείται σημαντικά, 
γεγονός που δείχνει τη μετάβαση από ένα συγκρουσια-
κό σε ένα συναινετικό σύστημα συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων (Πολίτης, 1998: 14–15˙ Μοσχονάς, 2000: 807˙ 
Καρακιουλάφη & Μοσχονάς, 2007: 395). 

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται αναμφίβολα με μία συνο-
λικότερη στρατηγική στόχευση του ελληνικού κοινωνι-
κού σχηματισμού από το 1990 και εξής που προσέλαβε 
εθνικά χαρακτηριστικά, με την εμπέδωση του κλίματος 
«συναίνεσης» και την κυριαρχία μίας ρητορικής περί 
«ανταγωνιστικότητας» (Αρανίτου, 2007: 21–23).

Συγχρόνως όμως, υπάρχουν και οι απόψεις που τεί-
νουν να υποτιμούν τη θετική αυτή εντύπωση. Αντιθέ-
τως, προβάλλουν μία εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η 
εισαγωγή και ευδοκίμηση στην Ελλάδα μίας πρακτικής 
που είχε διαμορφωθεί και πηγάσει από τελείως διαφο-
ρετικές ιστορικές/κοινωνικές συνθήκες και παραδόσεις 
δεν είχε τα αναμενόμενα (θετικά) αποτελέσματα (Μου-
ρίκη, 2002: 145–152). 

Η συμβολή των εξελίξεων και των τάσεων που ανα-
πτύχθηκαν στους κόλπους της ΕΟΚ/ΕΕ προς μία κα-
τεύθυνση καλλιέργειας, νομιμοποίησης και θεσμοποί-
ησης του κοινωνικού διαλόγου έχει επισημανθεί από 
πολλές πηγές (Ιωάννου, 1996: 7–27). Ταυτόχρονα, έχει 
υπογραμμιστεί και η αυξανόμενη επιρροή των εργοδο-
τικών οργανώσεων μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι συγχρόνως με αυτό 
παρατηρήθηκε και μία σημαντική απόκλιση στο εσω-
τερικό των εργοδοτικών οργανώσεων, που έδειξε μία 
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των μεγάλων και των 
μικρών. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε μία ιστορική 
πραγματικότητα που συνεχώς άλλαζε και προκαλούσε 

ανάμεικτα συναισθήματα ελπίδας, προσδοκίας, αλλά 
και ανησυχίας και δυσπιστίας απέναντι στο άγνωστο, σε 
μία οικονομική πραγματικότητα που άλλαζε –συχνά εις 
βάρος μικρομεσαίων, ΕΒΕ και εργαζομένων– η ΓΣΕΒΕΕ 
κατάφερε να σταθεί όρθια, να συμβάλει στο μέτρο των 
δυνατοτήτων της στη διαμόρφωση των νέων συνθηκών 
και να αποτελέσει έναν έγκυρο συνομιλητή, μαχητικό, 
αλλά ταυτόχρονα και υπεύθυνο. 
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5.  Η διαμάχη  
για την απελευθέρωση  
του ωραρίου των 
καταστημάτων 1974–1999
Άκης Παλαιολόγος
Υποψήφιος διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή

Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι η διαμάχη γύρω 
από την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων, από την έλευση της Μεταπολίτευσης 
έως το τέλος του 20ού αιώνα. Η έρευνα εξετάζει τη στά-
ση της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης –την οποία 
συγκροτούσαν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτή-
τες μικρών επιχειρήσεων, στη μεταποίηση, το εμπόριο 
και τις υπηρεσίες– στο ζήτημα της απελευθέρωσης του 
ωραρίου, τα 25 αυτά χρόνια. Το ζήτημα του ωραρίου δεν 
είναι μονοσήμαντο. Απεναντίας, συνδεόταν με διάφορες 
προεκτάσεις, όπως η αργία της Κυριακής και η διαρκής 
αύξηση των μεγάλων καταστημάτων λιανικών πωλήσε-
ων. Ως εκ τούτου, μια απλή καταγραφή των γεγονότων 
γύρω από το ζήτημα του ωραρίου, δεν αποτελεί στόχο 
της συγκεκριμένης μελέτης, ιδίως σε ένα ερευνητικό 
πεδίο όπως είναι η παραδοσιακή μικροαστική τάξη της 
Μεταπολίτευσης, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο 
έρευνας κυρίως από την κοινωνιολογία (Τσουκαλάς, 
1986· Μοσχονάς, 1986), με τη συμμετοχή της ιστοριο-
γραφίας να είναι περιορισμένη (Ποταμιάνος: 2015, 6–14).

1.	 	Σε	γενικές	γραμμές	ο	Πουλαντζάς	περιλαμβάνει	στη	νέα	μικροαστική	τάξη	τα	τμήματα	της	διανοητικής	

μισθωτής	εργασίας	και	τους	ελεύθερους	επαγγελματίες	που	διασφαλίζουν	την	εξαγωγή	της	υπεραξίας	στις	

επιχειρήσεις	(π.χ.	μηχανικοί),	τη	συνοχή	της	κρατικής	πολιτικής	εξουσίας	(π.χ.	δικαστικό	σώμα,	σώματα	

ασφαλείας)	και	τη	συστηματοποίηση	των	ιδεολογικών	μηχανισμών	του	κράτους	(π.χ.	εκπαιδευτικοί),	χωρίς	

να	κατέχουν	μέσα	παραγωγής	(Πουλαντζάς,	1990:	360–368).	Για	μια	επισκόπηση	της	συζήτησης	σχετικά	με	

την	«παραδοσιακή»	και	τη	«νέα»	μικροαστική	τάξη,	(Μηλιός:	2002).	Η	εν	λόγω	διάκριση,	αποτελεί,	επίσης,	

τη	μεθοδολογική	αφετηρία	σε	μια	από	τις	σημαντικότερες	πρόσφατες	ιστοριογραφικές	μελέτες	της	ελληνικής	

μικροαστικής	τάξης	(Ποταμιάνος,	2015:	3).

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παραδοσιακή 
μικροαστική τάξη, χρησιμοποιώντας τη σχετική διάκρι-
ση του Ν. Πουλαντζά ανάμεσα σε «παραδοσιακή» και 
«νέα» μικροαστική τάξη (Πουλαντζάς, 1990). Συνοπτικά 
και με βάση τη διάκριση αυτή, στην παραδοσιακή μικρο-
αστική τάξη εντάσσονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
μικροί ιδιοκτήτες που κατέχουν μέσα παραγωγής.1

Ως προς τη δομή του, το άρθρο χωρίζεται στην ου-
σία σε δύο μεγάλα τμήματα. Στο πρώτο, παρουσιάζονται 
τα κυριότερα γεγονότα που σημειώθηκαν γύρω από την 
απελευθέρωση του ωραρίου. Στο δεύτερο, επιχειρείται 
να ενταχθεί το ζήτημα του ωραρίου στις ευρύτερες οι-
κονομικές και κοινωνικές μεταβολές που σημειώθηκαν 
στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, στο τελευταίο τέ-
ταρτο του 20ού αιώνα. 

Ως προς τις πρωτογενείς πηγές, χρησιμοποιείται υλι-
κό από το ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ. Επιπλέον, αξιο-
ποιούνται έρευνες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδας (ΕΣΥΕ), όπως ονομαζόταν η σημερινή ΕΛΣΤΑΤ 
στο χρονικό διάστημα της έρευνας. Τέλος, γίνεται χρή-
ση του κλαδικού Τύπου των επαγγελματοβιοτεχνών, 
ενώ πληροφορίες, αντλήθηκαν επίσης από τον Τύπο 
πανελλαδικής κυκλοφορίας και συγκεκριμένα, Τα Νέα.
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Η διαμάχη για  
την απελευθέρωση  
του ωραρίου:  
οι βασικοί σταθμοί

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1970

Το ζήτημα του ωραρίου απασχόλησε για πρώτη φορά 
τον δημόσιο βίο στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, το 
φθινόπωρο του 1975. Τον Οκτώβριο του συγκεκριμέ-
νου έτους, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας έθεσε 
το ζήτημα της αποδέσμευσης του ωραρίου των εμπο-
ρικών καταστημάτων από το ωράριο του υπαλληλικού 
προσωπικού.2 Η τροπολογία συνάντησε την έντονη 
διαφωνία της ΓΣΕΒΕ, καθώς και πρωτοβάθμιων οργα-
νώσεων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων.3 
Μπροστά στις αντιδράσεις, η κυβέρνηση απέσυρε προ-
σωρινά την επίμαχη τροπολογία (Κατσούδας, 2019: 121).

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός εντοπίζεται στο 
1976. Τον Δεκέμβριο του 1976, υπογράφτηκε συμφωνία 
μεταξύ των Εμπορικών Συλλόγων του λεκανοπεδίου 
Αττικής, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλή-
σεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Η συμφωνία προέβλεπε 
την αποδέσμευση του ωραρίου των εμπορικών κατα-
στημάτων από το ωράριο του προσωπικού, την καθι-
έρωση συνεχούς ωραρίου για τους εργαζόμενους και 
τη μείωση των ωρών εργασίας των υπαλλήλων από 45 
σε 42.4 

Οι πρώτες αντιδράσεις στις διατάξεις της συμφω-
νίας προήλθαν από τους επαγγελματοβιοτέχνες της 
Αττικής. Ειδικότερα, την πρώτη ημέρα εφαρμογής του 
νέου ωραρίου (28/2), διοργανώθηκε σε Αθήνα και Πει-
ραιά κλείσιμο των καταστημάτων, με αποφάσεις τοπι-
κών επαγγελματοβιοτεχνικών οργανώσεων. Οι κινητο-
ποιήσεις είχαν υψηλή συμμετοχή, καθώς το 80% των 
καταστημάτων παρέμειναν κλειστά.5 

Από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕ, μετά από μια σειρά 
άκαρπων συναντήσεων με κυβερνητικούς παράγο-
ντες,6 κήρυξε πανελλαδική απεργία στις 21 Μαρτίου 
1977. Η απεργία είχε καθολική συμμετοχή, τόσο στην 
επαρχία όσο και στην Αττική. Ενδεικτικό του κλίματος 
που επικρατούσε ήταν ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθή-
νας, που είχε συνυπογράψει την εφαρμογή του συνε-

2.  Τα Νέα,	14/10/1975,	18/10/1875,	22/10/1975.

3.  Τα Νέα,	17/10/1975,	21/10/1975.

4.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φάκελος	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Εκτελεστικής	Επιτροπής	23–24/5/1975	ως	15/2/1979,	

Πρακτικό	Συνεδρίασης	Εκτελεστικής	Επιτροπής,	20/1/1977,	χ.α.	Για	μια	πιο	εκτενή	παρουσίαση	των	αλλαγών	

στο	ωράριο,	βλ.	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	10/3/1977.

5.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Εκτελεστικής	Επιτροπής	23–24/5/1975	ως	15/2/1979,	Πρακτικό	

Συνεδρίασης	Εκτελεστικής	Επιτροπής,	4/3/1977,	χ.α.·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	28/2/1977.

6.	 	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Πρακτικό	Συνεδρίασης	Εκτελεστικής	Επιτροπής,	20/1/1977,	ό.π.

7.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	28/3/1977,	7/4/1977· Τα Νέα,	21/3/1977·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	

22/1/1976–29/6/1978,	ΓΣΕΒΕ,	«Το	καθολικό	κλείσιμο	των	καταστημάτων	της	21ης	Μαρτίου	και	η	πραγματική	

του	έννοια»,	26/3/1977.

8.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	10/3/1977,	17/3/1977.

9.	 	Αρχείο	ΓΣΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Εκτελεστικής	Επιτροπής	18/1/1987	ως	4/10/1987,	Πρακτικά	

Συνεδρίασης	Εκτελεστικής	Επιτροπής,	19/7/1987,	σσ.	19–20,	31,	37.

10.		Αρχείο	ΓΣΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Εκτελεστικής	Επιτροπής	18/1/1987	ως	4/10/1987,	Πρακτικά	

Συνεδρίασης	Εκτελεστικής	Επιτροπής,	29/11/1987,	σσ.	63–71,	101–102.

11.  Τα Νέα,	8/1/1988.

χούς ωραρίου, ζήτησε τον τερματισμό της πιλοτικής 
εφαρμογής του.7

Τα βασικά επιχειρήματα της Συνομοσπονδίας ήταν 
ότι η αποδέσμευση, σε συνδυασμό με την καθιέρωση 
ενός ακατάλληλου για την Ελλάδα ωραρίου που θα 
περιλάμβανε «άχρηστες» μεσημβρινές ώρες, θα ήταν 
καταστροφική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
επαχθής για το προσωπικό, καθώς και ότι δημιουργού-
νταν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, με τα μεγάλα 
καταστήματα να αποκτούν πλεονεκτήματα εις βάρος 
των μικρομεσαίων.8

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η κυβέρνηση κάλε-
σε σε διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους με το ωρά-
ριο φορείς. Οι προτάσεις που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕ ήταν 
αυτές που τελικά επικράτησαν: μεικτό ωράριο (τρεις 
ημέρες συνεχές και τρεις διακεκομμένο) 45 ωρών και 
ταύτιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 
με το ωράριο εργασίας του προσωπικού (Κατσούδας, 
2019: 122).

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1980

Δέκα χρόνια μετά τις κινητοποιήσεις του 1977, το θέμα 
του ωραρίου εισήλθε και πάλι στον δημόσιο βίο. Τον 
Ιούλιο του 1987, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΒΕ 
εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόθεση της κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ να απελευθερώσει το ωράριο, ση-
μειώνοντας ότι έτσι θα διευκολύνει περεταίρω τη δι-
είσδυση πολυεθνικών αλλά και μεγάλων καταστημάτων 
ελληνικών συμφερόντων στη εσωτερική αγορά.9

Λίγους μήνες μετά, ο υπουργός Εργασίας, Γ. Γεν-
νηματάς, απέστειλε έγγραφο στους ενδιαφερόμενους 
φορείς ζητώντας τις θέσεις τους επί της μορφής του 
ωραρίου. Η ΓΣΕΒΕ τάχθηκε και πάλι κατά της αποδέ-
σμευσης, ζητώντας την καθιέρωση ωραρίου έως 45 
ώρες την εβδομάδα, τέσσερις μέρες συνεχές και δύο 
διακεκομμένο, σε πανελλαδική κλίμακα.10

Στις 23 Δεκεμβρίου 1987, η κυβέρνηση έδωσε στη 
δημοσιότητα τις βασικές διατάξεις του νέου ωραρίου: 
αυξημένο συνεχές ωράριο λειτουργίας των καταστημά-
των, 50 ωρών την εβδομάδα, ενώ για τους υπαλλήλους, 
προβλεπόταν πενθήμερη και 40ωρη εργασία.11 

Η πρώτη αντίδραση στο νέο ωράριο, πραγματοποι-
ήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1988. Τη συγκεκριμένη ημέρα, 
διοργανώθηκε 24ωρο κλείσιμο των καταστημάτων στο 
πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά, με πρωτο-
βουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων ΕΒΕ Αθήνας-Ατ-
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τικής. Τα ποσοστά συμμετοχής κυμάνθηκαν στο 50% 
στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αθήνας δεν μετείχε στην κινητοποίηση. Στις 
συνοικίες, αντίθετα, τα ποσοστά ήταν πολύ υψηλά (άνω 
του 95% σύμφωνα με τις ενώσεις των ΕΒΕ Αττικής), ενώ 
αντίστοιχα υψηλή ήταν η συμμετοχή των επαγγελματο-
βιοτεχνικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του 
Πειραιά. Η κινητοποίηση των ΕΒΕ ενισχύθηκε από τον 
Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών, που προχώρησε 
σε απεργία την ίδια μέρα, τασσόμενος κατά της αποδέ-
σμευσης του ωραρίου.12 

Στα τέλη Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε η Πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, που εμπεριείχε τις διατάξεις που 
προαναφέρθηκαν. Το νέο ωράριο, θα εφαρμοζόταν την 
1η Φεβρουαρίου 1988 στο λεκανοπέδιο Αττικής. Για τους 
καταστηματάρχες που δεν θα εφάρμοζαν τις διατάξεις 
του νέου ωραρίου, προβλέπονταν ποινές που έφταναν 
ως φυλάκιση έξι μηνών Το ωράριο αυτό θα ίσχυε για τη 
χειμερινή περίοδο, ενώ το θερινό (15 Ιουνίου – 15 Σε-
πτεμβρίου) θα παρέμενε διακεκομμένο.13 

Μπροστά στη εξέλιξη αυτή, ο επαγγελματοβιοτε-
χνικός κόσμος αποφάσισε νέες κινητοποιήσεις. Συγκε-
κριμένα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα,14 προκήρυξε 
48ωρο κλείσιμο καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά 
στις 1–2 Φεβρουαρίου. Το ΔΣ της ΓΣΕΒΕ, αποφάσισε να 
τεθεί η Συνομοσπονδία επικεφαλής του διήμερου κλει-
σίματος.15 

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση ήταν υψηλή, καθώς 
χιλιάδες μικρομεσαία εμπορικά, βιοτεχνικά και επαγ-
γελματικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά σε Αθήνα 
και Πειραιά, ενώ συμμετείχαν με απεργία και αρκετές 
ενώσεις εμποροϋπαλλήλων που διαφωνούσαν με το νέο 
ωράριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η 
συμμετοχή έφτασε στο 75% στο κέντρο της Αθήνας, στο 
95% στις συνοικίες της πρωτεύουσας και στο 95% στον 
Πειραιά.16 Ακόμη, οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και 
Πειραιά διοργάνωσαν 24ωρο κλείσιμο καταστημάτων, 
την πρώτη ημέρα της κινητοποίησης.17

Παρά τις κινητοποιήσεις, το νέο ωράριο ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται. Στα τέλη Φεβρουαρίου, το ΔΣ της ΓΣΕΒΕ 
έλαβε απόφαση για 24ωρο προειδοποιητικό κλείσιμο 
των καταστημάτων και των μικρών επιχειρήσεων. Η νέα 
κινητοποίηση είχε πανελλαδικό χαρακτήρα και ορίστη-
κε για τις 10 Μαρτίου 1988.18

Η κινητοποίηση της 10ης Μαρτίου χαρακτηρίστη-
κε από συμμετοχή της τάξης του 95% σε πανελλαδική 
κλίμακα, ενώ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των ΕΒΕ, 
πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 25 πόλεις. Στη συ-
γκέντρωση της Αθήνας, εγκρίθηκε ψήφισμα με τα ακό-

12.  Τα Νέα,	14/1/1988·	Βιοτέχνης,	15/1/1988.

13.  Τα Νέα,	30/1/1988.

14.		Στη	Συντονιστική	Επιτροπή	μετείχαν,	μεταξύ	άλλων,	η	Ομοσπονδία	Επαγγελματοβιοτεχνικών	Ενώσεων	Αθήνας-

Αττικής,	η	Ομοσπονδία	Επαγγελματιών	Βιοτεχνών	Αθήνας,	η	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθήνας,	 

η	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	σωματείων	Πειραιά	και	ο	Σύλλογος	Εμποροϋπαλλήλων	Αθήνας.

15.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	8/1/1988	ως	10/7/1988,	Απόφαση	του	ΔΣ	της	ΓΣΕΒΕ,	25/1/1980.

16.  Τα Νέα,	2/2/1988.

17.  Τα Νέα,	30/1/1988.

18.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	29/2/1988.

19.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	8/1/1988	ως	10/7/1988,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕ,	10/3/1988·	Βιοτέχνης,	

20/3/1988·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	20/3/1988·	Τα Νέα,	11/3/1988.

20.  Βιοτέχνης,	2/2/1988.

21.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	5/9/1988.

22.  Βιοτέχνης,	16/9/1988·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	16/9/1988· Νέα ΕΒΕ (1988),	13–14:	3–4.

23.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	25/10/1988.

λουθα αιτήματα: εβδομαδιαίο ωράριο 45 ωρών για τα 
εμπορικά και 48 για τα καταστήματα τροφίμων, καθώς 
και ενιαίο ωράριο κατά νομό και κλάδο, στη βάση της 
σύνθεσης των προτάσεων των ΕΒΕ και των μισθωτών 
εργαζόμενων.19

Η τελευταία κινητοποίηση για το ωράριο το 1988, 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, κατά την έναρξη 
της εφαρμογής του χειμερινού ωραρίου στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου.20 Ειδικότερα, οι οργανώσεις 
επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Αττικής, 
αποφάσισαν – με τη συμπαράσταση του ΔΣ της ΓΣΕΒΕ 
– το κλείσιμο των καταστημάτων τους στις 16 Σεπτεμ-
βρίου, ενάντια στην εφαρμογή του χειμερινού ωραρί-
ου, το οποίο χαρακτήριζαν «εξοντωτικό».21 Τα ποσοστά 
συμμετοχής στην κινητοποίηση της 16ης Σεπτεμβρίου 
δεν ήταν ενιαία κατανεμημένα. Στο κέντρο της Αθήνας, 
η συμμετοχή ήταν περίπου 60%, ενώ στις συνοικίες της 
πρωτεύουσας τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 60% ως 
98%. Η συμμετοχή στον Πειραιά ήταν μεγάλη και ομοι-
ογενής, καθώς τα ποσοστά ήταν μεταξύ 90% και 95%.22

Οι παραπάνω κινήσεις των μικρομεσαίων συνέπλευ-
σαν με τη γενικευμένη διαφωνία του εμπορικού κόσμου 
για το νέο ωράριο. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχετικό ερω-
τηματολόγιο που μοίρασαν στα μέλη τους οι Εμπορικοί 
Σύλλογοι της Αττικής, το 80%–90% των επιχειρημα-
τιών τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του διακεκομμένου 
ωραρίου.23

Από τις κινητοποιήσεις, οι ΕΒΕ αποκόμισαν βραχυ-
πρόθεσμα οφέλη για τρεις λόγους. Πρώτον, το αλλαγ-
μένο ωράριο είχε εφαρμογή στην Αττική και όχι στην 
υπόλοιπη επικράτεια και δεύτερον, δεν έθιγε το θερινό 
ωράριο, το οποίο παρέμενε διακεκομμένο. Τρίτον, η κυ-
βέρνηση δεν έδειξε διάθεση να εφαρμόσει τις αυστηρές 
ποινές που προβλέπονταν για τους καταστηματάρχες 
που δεν τηρούσαν το νέο ωράριο, κάτι που μπορεί να 
αποδοθεί στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο 
στην οποία είχε εισέλθει η χώρα. 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990

Οι επόμενες εξελίξεις σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 
1990. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε ένα πολυνομο-
σχέδιο, το οποίο έμεινε γνωστό ως «αναπτυξιακό». Με-
ταξύ άλλων, προέβλεπε την πλήρη απελευθέρωση του 
ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων 
από τις ώρες εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, καθώς 
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και τη συνολική επέκταση των ωρών λειτουργίας των 
καταστημάτων.24 

Από την πλευρά της, η ΓΣΕΒΕΕ αντιτάχθηκε σφό-
δρα στο ζήτημα του απελευθερωμένου ωραρίου, ο στό-
χος του οποίου, κατά τη Συνομοσπονδία, ήταν η αναδι-
ανομή του τζίρου υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, η 
ανατροπή των όρων ύπαρξης των μικρών εμπορικών 
καταστημάτων και η εκτόπισή τους από την αγορά. Επι-
πρόσθετα, εκτιμούσε ότι η αύξηση των ωρών λειτουρ-
γίας των καταστημάτων ισοδυναμούσε με αύξηση του 
χρόνου εργασίας κατά 68% για να επιτευχθεί ο ίδιος 
τζίρος.25

Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν, με το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ 
να αποφασίζει 24ωρο προειδοποιητικό πανελλαδικό 
κλείσιμο των καταστημάτων και των εργαστηρίων στις 
4 Ιουλίου 1990 και παρόμοια κινητοποίηση, στις 11 Ιουλί-
ου. Η σχετική απόφαση υπογράμμιζε ότι το νέο ωράριο 
θα ανέτρεπε την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή 
των ΕΒΕ και θα δημιουργούσε χιλιάδες ατομικά ωράρια 
που δεν θα εξυπηρετούσαν τους καταναλωτές.26

Οι δύο πανελλαδικές κινητοποιήσεις δεν είχαν την 
προσδοκώμενη από τη Συνομοσπονδία συμμετοχή. 
Τόσο στις 4 όσο και στις 11 Ιουλίου, παρατηρήθηκαν με-
γάλες διακυμάνσεις στη συμμετοχή των μικρομεσαίων 
εμπόρων και επαγγελματοβιοτεχνών: το ποσοστό συμ-
μετοχής στο κλείσιμο της 4ης Ιουλίου κυμάνθηκε από 
30% ως 80% πανελλαδικά, με διαφοροποιήσεις ανά 
κλάδο και περιοχή.27 Εξίσου έντονες διακυμάνσεις πα-
ρουσίασε και η κινητοποίηση της 11ης Ιουλίου. Στην Ατ-
τική, η συμμετοχή κυμάνθηκε από 20% (στο κέντρο της 
Αθήνας) έως 95 % (στις συνοικίες του Πειραιά). Στην 
υπόλοιπη η Ελλάδα, η συμμετοχή σε Θεσσαλονίκη και 
Πάτρα κυμάνθηκε στο 60%. Η μικρότερη συμμετοχή 
σημειώθηκε σε Αλεξανδρούπολη (15%), Ναύπλιο (30%) 
και Πρέβεζα (50%), ενώ σε Άργος, Καρδίτσα, Χαλκίδα, 
Θήβα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Νάουσα, Λάρισα, 
Βόλο και Τρίκαλα, η συμμετοχή είχε ποσοστά από 70% 
ως 95%.28

Η Συνομοσπονδία απέδωσε τα παραπάνω αποτελέ-
σματα σε εσωτερικές οργανωτικές αδυναμίες. Σε σχετι-
κές δηλώσεις του, ο γενικός γραμματέας της Συνομο-
σπονδίας, Νίκος Σκορίνης, απέδωσε τις διακυμάνσεις 
στη συμμετοχή στο πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για 
την προετοιμασία της κινητοποίησης και στην παρα-
πληροφόρηση που υπήρξε από διάφορα μέσα σχετικά 
με την ημερομηνία της κινητοποίησης και η οποία δημι-
ούργησε αναστολές σε τμήμα των ΕΒΕ.29 

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 2 Ιουλίου, 
η ΔΕΗ πραγματοποιούσε πανελλαδική απεργία και οι 
συχνές διακοπές ρεύματος είχαν προκαλέσει σημα-
ντικά προβλήματα σε καταστηματάρχες, ιδίως στους 

24.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	14/5/1990	ως	20/9/1990,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	26/6/1990·	Τα Νέα,	

23/6/1990,	26/6/1990.

25.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	26/6/1990.

26.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	14/5/1990	ως	20/9/1990,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ	2/7/1990·	 

Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	3/7/1990.

27.  Βιοτέχνης,	5/7/1990.

28.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	14/5/1990	ως	20/9/1990,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	11/7/1990.

29.  Τα Νέα,	5/7/1990.

30.  Τα Νέα,	3/7/1990,	4/7/1990.

31.  Τα Νέα,	3/10/1992

32.  Τα Νέα,	8/10/1992·	Βιοτέχνης,	8/10/1992.

33.		Βλ.	ενδεικτικά	εκτενή	ρεπορτάζ,	Τα Νέα,	7/10/1992,	12/10/1992,	7/11/1992.

34.  Τα Νέα,	23/6/1990.

35.  Τα Νέα,	5/10/1992,	6/10/1992,	8/10/1992.

κλάδους της εστίασης, των τροφίμων και των νωπών 
προϊόντων, με συνέπεια σημαντικό τμήμα των μικρομε-
σαίων να δώσει το βάρος στην αντιμετώπιση των ζημι-
ών του, κάτι που είχε αντίκτυπο στις κινητοποιήσεις.30

Η επόμενη διαμάχη για το θέμα το ωραρίου σημει-
ώθηκε δύο χρόνια αργότερα. Την 1η Οκτωβρίου 1992, 
δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 39/92, το 
οποίο προέβλεπε την πλήρη απελευθέρωση του ωρα-
ρίου λειτουργίας των καταστημάτων, όλες τις ώρες και 
τις μέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής. Σύμφωνα 
με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το απελευθερω-
μένο ωράριο αποτελούσε αναγκαιότητα για την εγχώ-
ρια οικονομία, ενόψει του ανταγωνισμού που θα ανα-
πτυσσόταν στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, από την 1η 
Ιανουαρίου 1993.31 

Η πλήρης απελευθέρωση συνάντησε γενικευμένη 
διαφωνία. Ειδικότερα, σε δημοσκόπηση που διενήρ-
γησε η εταιρεία ICAP, το 50,8% των εμπόρων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και ένα μεγάλο τμήμα 
των καταναλωτών τάσσονταν κατά του πλήρως απε-
λευθερωμένου ωραρίου. Επιπλέον, την αντίθεσή τους 
δήλωσαν η ΓΣΕΕ, η ΟΙΥΕ, ο σύνδεσμος των σούπερ 
μάρκετ (ΣΕΣΜΕ), εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια και 
η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας. Σύμφωνα με τους δι-
αφωνούντες, θα σημειωνόταν κύμα απολύσεων, αφού 
θα αυξανόταν το λειτουργικό κόστος των μικρών επι-
χειρήσεων, θα δημιουργείτο αθέμιτος ανταγωνισμός 
και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγούνταν 
σε κλείσιμο. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η ανακοίνω-
ση της ΓΣΕΒΕΕ, που έκανε λόγο για «πλήρη συνταύτιση 
της κυβέρνησης με τις ξένες πολυεθνικές».32 

Παρά τις διαφωνίες, για το ζήτημα του ωραρίου, δεν 
πραγματοποιήθηκαν άλλες κινητοποιήσεις πανελλαδι-
κής εμβέλειας. Ο βασικός λόγος ήταν ότι στην πράξη, 
πλην ορισμένων πολύ μεγάλων εμπορικών μονάδων, το 
πλήρως απελευθερωμένο ωράριο δεν υιοθετήθηκε από 
κανέναν φορέα του εμπορίου,33 τόσο για τους λόγους 
που προαναφέρθηκαν όσο και γιατί η εφαρμογή του 
δεν ήταν υποχρεωτική για τα καταστήματα.34

Αυτό δεν σήμαινε ότι το θέμα δεν έπαψε να απα-
σχολεί τους μικρομεσαίους. Το μείζον πλέον ζήτημα για 
τη ΓΣΕΒΕΕ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς 
ήταν η καταστρατήγηση της αργίας της Κυριακής. Πιο 
συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Π.Δ. 39/92 προέβλεπαν 
τη λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή σε περιοχές 
με αυξημένη τουριστική κίνηση. Το πρόβλημα συνί-
στατο στο ότι, στο σχετικό νομοθέτημα υπήρχαν «πα-
ράθυρα», με τα οποία το σύνολο περίπου της χώρας 
χαρακτηριζόταν ως τουριστική περιοχή.35 Σύμφωνα με 
τη ΓΣΕΒΕΕ, το Προεδρικό Διάταγμα χαρακτήριζε πάνω 
από το 90% της επικράτειας ως τουριστική· ιδίως η 
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διάταξη που θεωρούσε τουριστικά όσα καταστήματα 
λειτουργούσαν σε απόσταση 200 μέτρων δεξιά ή αρι-
στερά των εθνικών αρτηριών.36 

Το 1993, άρχισε να διαφαίνεται από σειρά μεγάλων 
καταστημάτων η πρόθεση να ανοίγουν και τις Κυρια-
κές. Τον Απρίλιο, η εξαγγελία μεγάλου πολυκαταστή-
ματος στο κέντρο της Αθήνας να θέσει σε δοκιμαστική 
εφαρμογή την κυριακάτικη λειτουργία, προκάλεσε την 
οξεία αντίδραση του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων της 
πρωτεύουσας. Την ίδια περίπου περίοδο, τη δοκιμαστι-
κή λειτουργία την Κυριακή είχαν επιχειρήσει και μικρό-
τερες εμπορικές επιχειρήσεις στα προάστια κυρίως της 
Αθήνας, με την κίνηση όμως να είναι περιορισμένη και 
το εγχείρημα να οδηγείται σε ναυάγιο.37 Οι αντιδράσεις 
κλιμακώθηκαν το καλοκαίρι του 1993, όταν ο ΣΕΛΠΕ, 
που εκπροσωπούσε τις μεγάλες μονάδες λιανικής πώ-
λησης, καθώς και σειρά πολυκαταστημάτων, πολυεθνι-
κών και ελληνικών συμφερόντων, εξέφρασαν την πρό-
θεση να υιοθετήσουν την κυριακάτικη λειτουργία, από 
την εφαρμογή του χειμερινού ωραρίου, τον Σεπτέμβρι-
ο.38 

Μετά τα παραπάνω, στις 28 Ιουλίου 1993, υπεγράφη 
συμφωνία εθνικής εμβέλειας από σειρά εργοδοτικών 
και εργατικών οργανώσεων, με την οποία δεσμεύονταν 
να τηρήσουν την κυριακάτικη αργία, ενώ καλούσαν 
την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα τη ρύθμιση που 
αφορούσε τις τουριστικές περιοχές. Τη συμφωνία υπέ-
γραψαν η ΓΣΕΒΕΕ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο ΣΕΣΜΕ από τους εργοδοτικούς 
φορείς και η ΓΣΕΕ, η ΟΙΥΕ και ο Σύλλογος Εμποροϋ-
παλλήλων Αθήνας, από την πλευρά των εργαζομένων.39 
Η συμφωνία εξέφραζε την κατηγορηματική αντίθεση 
στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, υπογραμμί-
ζοντας ότι δημιουργούσε συνθήκες άνισου ανταγωνι-
σμού υπέρ ορισμένων μεγάλων καταστημάτων, κυρίως 
ξένων συμφερόντων, «για την εξυπηρέτηση των οποί-
ων άλλωστε και προωθήθηκε εις βάρος του συνόλου 
των ελληνικών επιχειρήσεων η ρύθμιση αυτή».40 Τέλος, 
οι οργανώσεις που υπέγραψαν την προαναφερθείσα 
συμφωνία, απέστειλαν υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, 
Κ. Μητσοτάκη, με το οποίο ζητούσαν τη διαφύλαξη της 
αργίας της Κυριακής.41

Το καλοκαίρι του 1994, η κυβέρνηση επικύρωσε την 
πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, με το νόμο 2224. 
Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε την 24ωρη ελεύ-
θερη λειτουργία των καταστημάτων, όλες τις ημέρες, 
εκτός από Κυριακές και αργίες. Σε άλλο άρθρο του, ο 
ν. 2224 προέβλεπε ότι το ωράριο λειτουργίας των κα-
ταστημάτων ανά γεωγραφική περιοχή θα ρυθμιζόταν 
με αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων, αφού οι 
ενδιαφερόμενες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομέ-
νων διατύπωναν γραπτώς τη γνώμη τους. Συναρμόδιοι 
για το ωράριο ήταν οι υπουργοί Εργασίας, Εμπορίου και 

36.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Προεδρείου	9/9/1991	ως	25/2/1994,	Πρακτικά	Συνεδρίασης	 

Προεδρείου,	5/9/1993,	18.

37.  Τα Νέα,	12/4/1993.

38.  Τα Νέα,	13/7/1993·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Πρακτικά	Συνεδρίασης	Προεδρείου,	5/9/1993,	ό.π.

39.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	Πρακτικά	Συνεδρίασης	Προεδρείου,	5/9/1993,	ό.π.

40.  Τα Νέα,	29/7/1993.

41.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	28/5/1993	ως	5/11/1993,	Υπόμνημα	προέδρων	ΓΣΕΒΕΕ,	ΕΕΣΕ,	ΓΣΕΕ,	ΟΙΥΕ,	ΣΕΣΜΕ	

προς	τον	Πρόεδρο	της	Κυβερνήσεως,	κ.	Κωνσταντίνο	Μητσοτάκη,	χ.χ.

42.		ΦΕΚ	112/Α/6/7/1994

43.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	30/9/1996	ως	28/11/1996,	Εγκύκλιος	Προεδρείου	ΓΣΕΒΕΕ,	22/10/1996·	 

Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	17/2/1994,	17/4/1995,	7/12/1995,	29/8/1996.

44.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	16/2/1995,	9/5/1996.

Τουρισμού.42
Το ανθρώπινο, διακεκομμένο ωράριο, 48–52 ωρών 

την εβδομάδα και η διασφάλιση της κυριακάτικης αργί-
ας, αποτέλεσαν αιτήματα της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλήθος των 
κινητοποιήσεων που διοργάνωσε για σειρά ζητημάτων, 
στο διάστημα 1994–1996.43 Η Συνομοσπονδία δεν έπα-
ψε να επισημαίνει ότι η απελευθέρωση του ωραρίου 
δεν οδήγησε σε αύξηση του συνολικού τζίρου, παρά 
μόνο σε μεταφορά του από τα μικρά στα μεγάλα κατα-
στήματα· αντίθετα, επιβάρυνε τις τιμές με το αυξημένο 
λειτουργικό κόστος των επιπλέον ωρών εργασίας των 
καταστημάτων.44

Η ΓΣΒΕΕ ανέπτυξε αναλυτικά τις θέσεις της για το 
ωράριο σε συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εργα-
σίας, Ευ. Γιαννόπουλο, τον Μάρτιο του 1996. Κατά τις 
εκτιμήσεις της, από τις αρχές της δεκαετία του ’90, 
όταν απελευθερώθηκε το ωράριο, σημειώθηκε μια γε-
νική αύξηση των ωρών λειτουργίας των καταστημά-
των μέχρι και 20%, με ταυτόχρονη ετήσια πτώση του 
όγκου λιανικών πωλήσεων. Ο παραπάνω συνδυασμός 
είχε ως συνέπειες την αύξηση των ωρών εργασίας των 
ΜΜΕ, τη γενική αύξηση των εξόδων λειτουργίας όλων 
των καταστημάτων εμπορίου λόγω του παρατεταμένου 
ωραρίου και την αύξηση του γενικού κόστους εμπορίου 
στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα την αύξηση των 
τιμών και την επιβάρυνση των καταναλωτών. Επιπλέον, 
τη διαρροή μέρους του τζίρου των ΜΜΕ του εμπορίου 
προς τα μεγάλα καταστήματα, καθώς το απελευθερω-
μένο ωράριο ήταν εξαντλητικό βιολογικά, αύξανε το 
λειτουργικό κόστος και απαιτούσε προσωπικό από τα 
μικρά εμπορικά καταστήματα. Οι παράγοντες αυτοί δεν 
επέτρεπαν στους μικρομεσαίους να αντιμετωπίσουν 
τον ανταγωνισμό με τις μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου. Συν τοις άλλοις, έκανε λόγο για μείωση των 
θέσεων εργασίας στα μικρά εμπορικά καταστήματα, 
ενώ στα μεγάλα η αύξηση των θέσεων πλήρους απα-
σχόλησης ήταν μηδαμινή, λόγω της αξιοποίησης της 
μερικής απασχόλησης. Επιπρόσθετα, η ΓΣΕΒΕΕ επισή-
μαινε ότι δόθηκαν ισχυρότατα κίνητρα στην εξάπλωση 
των πολυεθνικών καταστημάτων, με αποτέλεσμα την 
επικράτηση μονοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά, 
ενώ ο συνδυασμός των ρυθμίσεων του ωραρίου και του 
καθορισμού τουριστικών ζωνών έκανε δυνατή την κα-
ταστρατήγηση της αργίας της Κυριακής. 

Από πλευράς της, η Συνομοσπονδία κατέθεσε τις 
δικές της προτάσεις για το ωράριο, που συνοψίζονταν 
στους εξής πέντε άξονες: α) ορισμός γενικής έναρξης 
και λήξης του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων 
ύστερα από προτάσεις των αρμόδιων οργανώσεων των 
εμπόρων και επαγγελματιών, β) μέσα στο πλαίσιο του 
παραπάνω ωραρίου, ορισμός ειδικών ωραρίων για το 
χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο, ανάλογα με τον κλά-
δο και την περιοχή, με ειδικές αποφάσεις των νομαρ-
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χών και ύστερα από πρόταση και σύμφωνη γνώμη των 
ανά τόπους οργανώσεων των ΕΒΕ, των εμπορικών συλ-
λόγων και των συλλόγων εμποροϋπαλλήλων, γ) για τα 
καταστήματα λιανικού εμπορίου πρότεινε εβδομαδιαίο 
ωράριο λειτουργίας 48–53 ωρών, τρεις ημέρες διακε-
κομμένο και δύο συνεχές και το Σάββατο, η λήξη του 
ωραρίου να είναι στις 15:00, δ) κατοχύρωση της αργί-
ας της Κυριακής, με απαγόρευση λειτουργίας όλων των 
καταστημάτων εκτός των αμιγώς τουριστικών περιοχών 
και των σημείων αναγκαίας εξυπηρέτησης των τουρι-
στών, ε) κατάργηση του Π.Δ. 39/92, το οποίο, κατά τη 
ΓΣΕΒΕΕ, καθιστούσε τεχνηέντως όλη την επικράτεια 
τουριστική περιοχή. Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι 
η κυβέρνηση δεν είχε καμία πρόθεση αλλαγής του ωρα-
ρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων με δική 
της πρωτοβουλία, εκτός και αν εργοδότες και εργαζό-
μενοι συμφωνήσουν σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις.45 

Η δήλωση του υπουργού Εργασίας δεν έγινε σε 
τυχαία χρονική στιγμή, καθώς σε εκείνο το διάστημα, 
σημειώνονταν έντονες διαφωνίες για το ωράριο, ανάμε-
σα στους κοινωνικούς εταίρους που μετείχαν στη δια-
βούλευση για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ, της 
ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΕ ζήτησαν να συμπεριληφθεί στο κεί-
μενο της σύμβασης διάταξη με την οποία οι κοινωνικοί 
εταίροι θα συμφωνούσαν στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την επαναφορά των χρονικών ορίων έναρξης και 
λήξης της λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και 
για την κατοχύρωση της αργίας της Κυριακής. Η κάθε-
τη άρνηση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) 
προκάλεσε εμπλοκή στην υπογραφή της σύμβασης, η 
οποία ξεπεράστηκε μετά την απάλειψη της προτεινόμε-
νης διάταξης από το τελικό κείμενο. Οι εκπρόσωποι της 
ΓΣΕΒΕΕ, της ΓΣΕΕ και της ΕΕΣΕ υπέγραψαν στη συνέ-
χεια κοινή διακήρυξη για την προώθηση του παραπάνω 
αιτήματος. Η διακήρυξη πρότεινε ένα πλαίσιο λειτουρ-
γίας των καταστημάτων από τις 6:00 ως τις 20:00 το 
χειμώνα και τις 21:00 το καλοκαίρι και τα Σάββατα από 
τις 6:00 ως τις 17:00. Παράλληλα, ζητούσε την κατοχύ-
ρωση της κυριακάτικης αργίας και επεσήμαινε ότι για 
τις αμιγώς τουριστικές περιοχές θα πρέπει να ζητείται 
η γνώμη των συμβαλλόμενων φορέων για τη λειτουργία 
την Κυριακή.46 

Το φθινόπωρο του 1996, σημειώθηκαν στην Αθήνα οι 
τελευταίες κινητοποιήσεις που είχαν ως αποκλειστικό 
επίδικο το ωράριο. Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση 30 
επιχειρήσεων, μελών του ΣΕΛΠΕ, να επεκτείνουν από 
τις 2 Νοεμβρίου το ωράριο λειτουργίας τους το Σάββα-
το ως τις 20:00 το βράδυ. Το διευρυμένο σαββατιάτικο 
ωράριο θα αφορούσε όλη τη χειμερινή περίοδο και θα 
εφαρμοζόταν σε 70 καταστήματα σε Κολωνάκι, Γλυφά-
δα και Κηφισιά. Στις δύο πρώτες βδομάδες του Νοέμ-

45.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	28/3/1996.

46.  Τα Νέα,	30/3/1996·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	8/4/1996.

47.  Τα Νέα,	30–31/10/1996,	4–5/11/1996,	11–12/11/1996,	14–16/11/1996·	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	

30/9/1996	ως	28/11/1996,	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	29/10/1996·	Δελτίο	Τύπου	ΓΣΕΒΕΕ,	5/11/1996·	Δελτίο	Τύπου	

ΓΣΕΒΕΕ,	11/11/1996·	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Διοικητικού	Συμβουλίου	3/3/1996	ως	9/2/1997,	Πρακτικά	

Συνεδρίασης	Διοικητικού	Συμβουλίου,	10/11/1996,	σσ.	17,	31–33.

48.  Τα Νέα,	17/2/1997,	18/2/1997,	1/3/1997,	4/3/1997,	8/3/1997·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	3/4/1997.

49.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	3/4/1997.

50.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Εξερχόμενα	26/11/1997	ως	20/2/1998,	Ψήφισμα,	28/1/1998·	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	

Γενικής	Συνέλευσης	14–16/3/1997	ως	17–19/3/2000,	Πρακτικά	Τακτικής	Γενικής	Συνέλευσης	13–14/6/1998,	

306·	Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	17/12/1998,	31/11/1999·	Τα Νέα,	3/12/1998,	3/12/1999.

51.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Γενικής	Συνέλευσης	17–19/3/2000	ως	19–20/3/2001,	Πρακτικά	

Συνεδρίου	2000,	17–19/3/2000,	σ.	80–81,	102–103·	(Ποταμιάνος,	2019:	353).

βρη, κοινά κλιμάκια από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων 
Αθήνας και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων Αθήνας, με τη στήριξη της ΓΣΕΒΕΕ, 
διοργάνωσαν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς των κατα-
στημάτων που προχώρησαν στην παράταση του ωρα-
ρίου. Μπροστά στις αντιδράσεις, ο ΣΕΛΠΕ ανακοίνωσε 
στις 14 Νοεμβρίου ότι τα καταστήματα θα έκλειναν στο 
εξής στις 17:30 και όχι στις 20:00.47

Η τελευταία σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε τον Φε-
βρουάριο του 1997, όταν οι πρόεδροι του ΣΕΣΜΕ, της 
ΕΣΕΕ, του ΣΕΛΠΕ και της ΟΥΙΕ υπέγραψαν συμφωνία 
για νέο ωράριο. Στη συμφωνία αυτή βασίστηκε, τον 
Μάρτιο του ίδιου έτους, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) 1167, η οποία όριζε νέες διατάξεις για το ωράριο. 
Η ΚΥΑ προέβλεπε ελεύθερη ώρα έναρξης της λειτουρ-
γίας των καταστημάτων. Τον χειμώνα, προβλεπόταν τα 
καταστήματα να κλείνουν στις 20:00 και το καλοκαίρι 
στις 21:00, ενώ το Σάββατο, θα έκλειναν στις 18:00, ανε-
ξαρτήτως εποχής. Επιπλέον, καθιέρωνε την Κυριακή ως 
αργία. Το σημαντικότερο ήταν ότι έγινε πιο ξεκάθαρη η 
δυνατότητα να ορίζονται μικρότερα ωράρια λειτουργί-
ας ανά περιοχή από τα Νομαρχιακά Συμβούλια.48 

Μια εβδομάδα μετά την υπογραφή της ΚΥΑ 1167, ξε-
κίνησε το τακτικό Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ. Το Συνέδριο 
απέρριψε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης, με κύριο επιχείρημα ότι καθιέρωνε εβδομαδιαίο 
ωράριο 70 ωρών.49

Το επόμενο διάστημα και ως το τέλος του 20ού αι-
ώνα, επικράτησε στην αγορά το ωράριο της ΚΥΑ 1167, 
ενώ η κυβέρνηση δεν φάνηκε διατεθειμένη να συνεχίσει 
τον σχετικό διάλογο, μεταθέτοντάς τον στα Νομαρχιακά 
Συμβούλια, που όριζαν τις ώρες λειτουργίας των κατα-
στημάτων. Στις κινητοποιήσεις που διοργάνωσε η ΓΣΕ-
ΒΕΕ το 1997–1999, το αίτημα για διακεκομμένο ωράριο 
έως 52 ώρες και κλείσιμο το Σάββατο στις 16:00 παρέ-
μεινε στη λίστα των διεκδικήσεων.50 Πλέον, όμως, το βά-
ρος από την πλευρά των ΕΒΕ δόθηκε στη διαμόρφωση 
τοπικών ωραρίων με ευνοϊκούς όρους, μέσω των Νο-
μαρχιακών Συμβουλίων, βάσει των σχετικών ρυθμίσεων 
του ν. 2224/94. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές τοπικές Ομο-
σπονδίες ΕΒΕ κατάφεραν να προωθήσουν ανά νομό 
πολύ πιο ευνοϊκά ωράρια, από αυτά που προέβλεπε η 
ΚΥΑ 1167.51 
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Η διαμάχη για το ωράριο  
στο ευρύτερο περιβάλλον 
της Μεταπολίτευσης

Το ζήτημα του ωραρίου αποτέλεσε το αποκλειστικό 
αντικείμενο πανελλαδικών κινητοποιήσεων σε τρεις πε-
ριπτώσεις μεταξύ 1974 και 1999· ειδικότερα, το 1977, το 
1988 και το 1990. 

Οι κινητοποιήσεις του 1977, ενάντια στην αποδέ-
σμευση του χρόνου λειτουργίας των καταστημάτων από 
τα ημερήσια χρονικά όρια εργασίας του προσωπικού 
στέφθηκαν με επιτυχία. Για να γίνει κατανοητή αυτή η 
επιτυχία, θα πρέπει να τονιστεί ότι η περίοδος της πρώ-
ιμης Μεταπολίτευσης, και ιδίως το διάστημα 1975–1979, 
χαρακτηρίστηκε από έντονες κοινωνικές διεκδικήσεις, 
που μεταφράστηκαν σε μαζικές κινητοποιήσεις. Την 
τριετία 1975–1977 δέσποσαν οι κινητοποιήσεις του ερ-
γοστασιακού κινήματος, ενώ το διάστημα 1977–1979 
χαρακτηρίστηκε από τη διεκδικητική δραστηριότητα 
κατηγοριών εργαζομένων, όπως οι τραπεζοϋπάλληλοι, 
οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ (Μαυρής, 
1993: 67–80). Υπό αυτήν την έννοια, οι κινητοποιήσεις 
των μικρομεσαίων επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων 
το 1977 οργανώθηκαν μέσα σε ένα ευνοϊκό διεκδικητικό 
περιβάλλον. 

Επιπλέον, ο τομέας του εμπορίου ευνοήθηκε από 
τις πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης και τις μισθολογι-

52.		Οι	σχετικές	στατιστικές	επετηρίδες	της	ΕΣΥΕ,	βασίζονται	στις	πανελλαδικές	απογραφές	καταστημάτων	που	

πραγματοποιήθηκαν	τα	έτη	1969,	1978,	1984	και	1988.	Για	παράδειγμα,	η	Στατιστική	Επετηρίδα	του	1999,	

χρησιμοποιεί	τα	στοιχεία	της	απογραφής	του	1988.	Το	1988,	ήταν	η	τελευταία	χρονιά	που	πραγματοποιήθηκε	

πανελλαδική	καταγραφή	των	εμπορικών	καταστημάτων,	σε	ό,τι	αφορά	πάντα,	την	περίοδο	που	εξετάζει	 

η	παρούσα	μελέτη.

κές παροχές του διαστήματος 1974–1985. Ειδικότερα, 
η εισοδηματική πολιτική που ακολούθησαν οι πρώτες 
μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις είχε ως αποτελέσματα 
τη σημαντική ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και την 
αύξηση της αγοραστικής ισχύος. Στο διάστημα 1975–
1979, οπότε και σημειώθηκε μία πληθωριστική έκρηξη 
(19,2%), η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών 
των μισθωτών του αστικού τομέα της οικονομίας αυξή-
θηκε κατά 34,5%, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,1% 
(Πανταζίδης, 2002: 41, 43, πιν. 2.1· Τράπεζα της Ελλά-
δος, 1982: 54, 58–59). Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, 
στην πρώτη τετραετία του (1981–1985), προχώρησε σε 
μεγάλες ονομαστικές μισθολογικές αυξήσεις και έδωσε 
ιδιαίτερο βάρος στον λεγόμενο «κοινωνικό μισθό» (Βαμ-
βακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014: XLIII). Στο διάστημα 
1981–1985 τα πραγματικά εισοδήματα των μισθωτών 
αυξάνονταν με μέσο ετήσιο όρο της τάξης του 1,1%, ενώ 
η μέση ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,9% (Σα-
κελλαρόπουλος, 2014: 283).

Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος του εμπορίου γνώρισε 
μεγέθυνση. Οι πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης, που 
διαμορφώθηκαν κατά την πρώτη μεταπολιτευτική δε-
καετία, αποτυπώθηκαν στην αύξηση των καταστημάτων 
και της απασχόλησης στο εμπόριο. Με βάση τα στοιχεία 
του Πίνακα 1, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως τα 
τέλη της επόμενης δεκαετίας52 τα καταστήματα λιανι-
κού και χονδρικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 16% και η 
απασχόληση σε αυτά κατά 20% (Πίνακας 1).

Ωστόσο, μια πολύ σημαντική μεταβολή στον χώρο 
του εμπορίου ήταν η ραγδαία αύξηση του αριθμού των 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1   Αριθμός καταστημάτων χονδρικού και λιανικού εμπορίου και μέση ετήσια απασχόληση – 
Σύνολο χώρας. Κ= Καταστήματα, ΜΕΑ= Μέση Ετήσια Απασχόληση

Σύνολο  Σύνολο  Χονδρικό 
εμπόριο

 Χονδρικό 
εμπόριο

 Λιανικό 
εμπόριο

Λιανικό 
εμπόριο

Έτη Κ ΜΕΑ Κ ΜΕΑ Κ ΜΕΑ

1977 161.658 322.850 26.760 85.215 134.898 237.635

1980 185.703 378.313 25.104 90.856 160.599 287.457

1984 207.974 375.249 23.035 73.338 184.939 301.911

1998 215.538 452.528 30.723 115.406 184.815 338.122

☞  ΕΣΥΕ, 1978: 140 - 141· ΕΣΥΕ, 1981: 136 - 141· ΕΣΥΕ, 1988: 154 - 158· ΕΣΥΕ, 2000: 176 - 180.
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μεγάλων καταστημάτων λιανικών πωλήσεων στη διάρ-
κεια της εξεταζόμενης περιόδου, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2. 

 Όπως φαίνεται από τα έτη 1987 και 1999 (σ.σ. απο-
γραφές καταστημάτων 1984 και 1988 αντίστοιχα), ο 
αριθμός των μεγάλων καταστημάτων λιανικής πώλησης 
αυξήθηκε κατά 55% και το απασχολούμενο δυναμικό 
τους κατά 59%. Η συνεχής επέκταση των μεγάλων κα-
ταστημάτων λιανικής πώλησης είχε ως συνέπεια να κα-
ταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά του τζί-
ρου του λιανικού εμπορίου: το 1981 τα σούπερ μάρκετ 
κάλυπταν το 46% και το 1987 το 56% των πωλήσεων 
στο λιανικό εμπόριο53

Η εξάντληση του μοντέλου της ανάπτυξης μέσω της 
ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς οδήγησε το 1985 
στην υιοθέτηση του προγράμματος σταθεροποίησης 
από τη δεύτερη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Οι μικρομε-
σαίοι βίωσαν άμεσα τα αποτελέσματα της περιοριστι-
κής εισοδηματικής πολιτικής που ακολούθησε το πρό-
γραμμα στο διάστημα 1985–1987, καθώς τα πραγματικά 
διαθέσιμα εισοδήματα μειώθηκαν κατά 6,9% (Τράπεζα 
της Ελλάδος, 2000: 133). Επιπλέον, το πρόγραμμα στα-
θεροποίησης υπήρξε η πρώτη προσπάθεια για εφαρμο-
γή ελαστικών μορφών εργασίας και απελευθέρωση των 
δομών της αγοράς (Σακελλαρόπουλος, 2001: 413–419). 
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται και οι κυβερνητικές κι-
νήσεις του 1987–1988 για την απελευθέρωση του ωρα-
ρίου. Οι κινητοποιήσεις του 1988 είχαν βραχυπρόθεσμα 
θετικά αποτελέσματα για τους μικρομεσαίους, καθώς 
εκτυλίχθηκαν σε ένα περιβάλλον έντονων κοινωνικών 
αντιδράσεων για το πρόγραμμα σταθεροποίησης, το 
οποίο εγκαταλείφθηκε το ίδιο έτος, για λόγους πολιτι-
κής επιβίωσης (Τσάκας, 2018). 

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των ΕΒΕ δεν μπόρεσαν, όπως 
έχει επισημάνει ο Νίκος Ποταμιάνος, «να αποτρέψουν 
την πρώτη αυτή αλλαγή του ωραρίου, η οποία υπήρξε 
κομβικής σημασίας για τη σταδιακή, αλλά αποφασιστι-
κή επικράτηση των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων 
στην αγορά τα χρόνια που ακολούθησαν» (Ποταμιάνος, 
2019: 352). Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι οι κινήσεις για 

53.  Νέα ΕΒΕ (1988),	15:	39.

την απελευθέρωση του ωραρίου συμβάδιζαν με την αύ-
ξηση των μεγάλων καταστημάτων λιανικής πώλησης, 
που προαναφέρθηκε.

Η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου και η επέκτα-
ση των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, που απο-
τέλεσε το αντικείμενο των κινητοποιήσεων του 1990, 
εντασσόταν στη λογική της ευελιξίας των εργασιακών 
σχέσεων και της αγοράς, που προωθούσε η τότε κυ-
βέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, το 1990 μπορεί να χαρα-
κτηριστεί ως τομή. Και αυτό, διότι η απελευθέρωση της 
αγοράς και η καθιέρωση ελαστικών μορφών απασχό-
λησης, υπό τον στόχο της ένταξης στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), αποτέλεσαν βασικά στοιχεία 
της πολιτικής ατζέντας όλων των κυβερνήσεων ως το 
τέλος της δεκαετίας του 1990 (Κατσορίδας, 1995: 76· Σα-
κελλαρόπουλος, 2014: 293). 

Η οικονομία άρχισε να επανακάμπτει από το 1994, 
όταν και προωθήθηκε ένα πενταετές πρόγραμμα σύ-
γκλισης, με στόχο την ένταξη στην ΟΝΕ. Στο πλαίσιο 
αυτό, σημειώθηκε θεαματική βελτίωση των μακροοικο-
νομικών δεικτών ως τα τέλη της δεκαετίας (Καζάκος, 
2001: 484–485· Τράπεζα της Ελλάδος, 2000: 42· Ψαλι-
δόπουλος, 2014: 347). Η βελτίωση αυτή οδήγησε στην 
αύξηση των πραγματικών μισθών και εισοδημάτων: στο 
διάστημα 1995–1999, ο μέσος πραγματικός μισθός είχε 
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,08% και το πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα, 1,94% (Καζάκος, 2001: 460–461· 
Τράπεζα της Ελλάδος, 2000: 133).

Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν και στη βελτί-
ωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία από το 1994 
ακολουθούσε αυξητική πορεία, όπως φαίνεται και στον 
Πίνακα 3. 

Κάτω από αυτό το μακροοικονομικό επίπεδο, ο ελ-
ληνικός κοινωνικός σχηματισμός συνέχισε να βιώνει δι-
αρθρωτικές αλλαγές που επηρέαζαν την οικονομία και 
τη δομή της απασχόλησης. 

Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από την υπο-
χώρηση της συμμετοχής του πρωτογενούς και του δευ-
τερογενούς τομέα στο ΑΕΠ και την αύξηση του τριτογε-
νούς (Πατρώνης, 2014: 227). Η συμβολή του τριτογενούς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2   Αριθμός μεγάλων καταστημάτων λιανικών πωλήσεων και μέση ετήσια απασχόληση - 
Σύνολο χώρας

Έτη Καταστήματα Μέση Ετήσια Απασχόληση

1980 534 5.581

1987 698 12.431

1999 1.081 19.721

☞  ΕΣΥΕ, 1978: 140 - 141· ΕΣΥΕ, 1981: 136 - 141· ΕΣΥΕ, 1988: 154 - 158· ΕΣΥΕ, 2000: 176 - 180.
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τομέα αυξήθηκε από 64,4% το 1990, σε 71,2% το 1997 
(Καζάκος, 2001: 498). Στο ίδιο διάστημα, η συμμετοχή 
του εμπορίου στο ΑΕΠ αυξήθηκε σε σταθερές τιμές 
1996, από 1,7% το 1990 σε 8,5% το 1997 (Τράπεζα της 
Ελλάδος, 1999: πιν. ΙΙΙ.2, 76). 

Ωστόσο, η παραδοσιακή μικροαστική τάξη, στην 
οποία ανήκαν οι μικρομεσαίοι επαγγελματοβιοτέχνες 
και έμποροι, δεν επωφελήθηκε από την προαναφερ-
θείσα οικονομική μεγέθυνση. Απεναντίας, σε όλη τη δε-
καετία του 1990, οι μικρομεσαίοι βίωναν ένα καθεστώς 
γενικευμένης κρίσης, λόγω των αλλαγών που συντελού-
νταν στην αγορά, με την επέκταση των μεγάλων επιχει-
ρήσεων.

Κρίσιμο στοιχείο της συγκεκριμένης δεκαετίας απο-
τέλεσε η επέκταση και συγκέντρωση του κεφαλαίου 
σε τομείς που αποτελούσαν πεδίο κυρίως της παραδο-
σιακής μικροαστικής τάξης, όπως το λιανικό εμπόριο, 
τα τρόφιμα, η εστίαση και οι επισκευές. Τέτοιες περι-
πτώσεις ήταν η εξάπλωση των πολυκαταστημάτων λια-
νικής πώλησης, η δημιουργία αλυσίδων πώλησης και 
επισκευής οικιακών επισκευών, η ανάπτυξη μεγάλων 
καθετοποιημένων συνεργείων, οι αλυσίδες εστιατορίων, 
οι εταιρείες πώλησης άρτου και οι αλυσίδες επώνυμων 
ρούχων (Σακελλαρόπουλος, 2014: 299).

Επιπλέον, τα πολυκαταστήματα συνέχισαν τη διείσ-
δυσή τους στην ελληνική αγορά τη δεκαετία του 1990. 
Μόνο το 1992, άνοιξαν σε όλη την Ελλάδα 54 πολυκα-
ταστήματα, πολυεθνικών και ελληνικών συμφερόντων.54 
Το 1995, το 65%–70% του τζίρου των ειδών πλατιάς κα-
τανάλωσης ελεγχόταν από τα πολυκαταστήματα,55 ενώ 
τα μικρά καταστήματα αντιμετώπιζαν πτώση του τζίρου 

54.  Τα Νέα,	21/10/1992.

55.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φάκελος	Εξερχόμενα	9/12/1994	ως	31/3/1995,	Αποστολή	εγγράφων	Συντονιστικής	Επιτροπής	

Αγώνα,	20/2/1995.

56.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	26/10/1995.

57.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Γενικής	Συνέλευσης	14–16/3/1997	ως	17–19/3/2000,	Πρακτικά	

Τακτικής	Γενικής	Συνέλευσης	5–6/7/1999,	σσ.	11–13.

58.  Τα Νέα,	10/10/1992.

59.		Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ,	φ.	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	Προεδρείου	10/4/1994	ως	17/9/1994,	Πρακτικά	Συνεδριάσεων	

Προεδρείου	17/9/1994,	χ.α.

60.  Μέλλον Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,	13/2/1997.

τους πάνω από 50%.56 Την πίεση που βίωναν οι μικρο-
μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις αναγνώριζε ο Διοικη-
τής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος στην έκθεση 
του 1997 σημείωνε ότι «η ένταση του ανταγωνισμού στο 
χώρο του εμπορίου, με τη συνεχή επέκταση των μεγά-
λων αλυσίδων πολυκαταστημάτων (...) δημιουργεί προ-
βλήματα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις» (Τράπεζα της 
Ελλάδος, 1999: 100). Επιπλέον, μεταξύ 1993 και 1998, η 
φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα 
αντικειμενικά κριτήρια αυξήθηκε κατά 336%.57

Οι συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης έπληξαν σκλη-
ρά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κάτι που με-
ταφράστηκε σε κλεισίματα επιχειρήσεων και αδυναμία 
κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων. Μόνο την 
τριετία 1989–1991 έκλεισαν 130.000 μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, ενώ οι ακάλυπτες επιταγές τους έφταναν τα 
150 δισ. δρχ.58 Το 1994 η κρίση συνεχιζόταν, καθώς κάθε 
εργάσιμη ημέρα έκλειναν 17 επιχειρήσεις.59 Το 1997 
σημειώνονταν 12 πτωχεύσεις ΜΜΕ την ημέρα, ενώ τη 
δεκαετία 1987–1997 έκλεισαν 10.000 καταστήματα τρο-
φίμων.60 

Όλη αυτή η οικονομική πίεση αποτυπώθηκε στη 
δραστική συρρίκνωση των μικρομεσαίων. Το 2002, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούσαν ως εν-
νέα εργαζόμενους στον δευτερογενή και τον τριτογενή 
τομέα είχαν μειωθεί σε 222.000 από 490.000 το 1988 
(Κάππος, 2004: 138).

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η ΓΣΕΒΕΕ 
ενέτασσε το ωράριο στο σύνολο σχεδόν των κινητο-
ποιήσεων που πραγματοποίησε στη δεκαετία του 1990, 
θεωρώντας ότι η απελευθέρωσή του εντάσσονταν στο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3   Ποσοστιαία μεταβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης 1990-1999

Έτη Μεταβολές (%) Έτη Μεταβολές (%)

1990 2,6 1995 2,2

1991 2,8 1996 2,3

1992 2,4 1997 2,5

1993 -0,8 1998 2,1

1994 2,1 1999 2,6

☞  Τράπεζα της Ελλάδος, 1999: πιν. ΙΙΙ.1, 74· Τράπεζα της Ελλάδος, 2000: πιν. ΙΙΙ.1, 77.
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πλαίσιο ενός διαρκούς χτυπήματος των μικρομεσαίων.
Εν τέλει, το θέμα του ωραρίου και της κυριακάτι-

κης αργίας επικαθορίστηκε το 1997, από την ΚΥΑ 1167. 
Η ουσιαστική κατοχύρωση της αργίας της Κυριακής 
εκπλήρωνε σε μεγάλο ποσοστό το σχετικό αίτημα της 
ΓΣΕΒΕΕ. Επιπλέον, επέτρεπε την επίτευξη ευνοϊκών 
ωραρίων ανά νομό, κάτι που βέβαια σχετιζόταν με τη 
δυναμική και τις δυνατότητες κοινωνικών συμμαχιών 
των τοπικών Ομοσπονδιών ΕΒΕ. Και ήταν ακριβώς οι 
αγώνες που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τους 
επαγγελματοβιοτέχνες αυτοί που είχαν δημιουργήσει το 
κατάλληλο κλίμα για την επίτευξη ευνοϊκότερων ωρα-
ρίων.

Υπό αυτήν την έννοια, το ωράριο που θεσπίστηκε το 
1997, μπορεί να ειδωθεί ως μια συμβιβαστική λύση ανά-
μεσα στην πολυσχιδή διεκδικητική δραστηριότητα των 
μικρομεσαίων και τους προαναφερθέντες στόχους της 
απελευθέρωσης της αγοράς. 

61.		Όπως	υπογραμμίζει	ο	Κώστας	Κατσούδας,	το	συνδικαλιστικό	κίνημα	των	μικρομεσαίων,	«βρέθηκε	αντιμέτωπο	

με	ένα	κύμα	σαρωτικών	αλλαγών	επί	των	κοινωνικοοικονομικών	σχέσεων	και	των	θεσμών	που	έφερε	 

η	παγκοσμιοποίηση,	η	κυριαρχία	του	φιλελευθερισμού	της	αγοράς	και	το	αίτημα	του	εκσυγχρονισμού	 

στην	ελληνική	κοινωνία».	(Κατσούδας,	2019:	175).

Επίλογος

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα 
συμβάντα γύρω από τη διαμάχη για την απελευθέρωση 
του ωραρίου ήταν σε άμεση συνάρτηση με τις μεταβο-
λές που συντελούνταν στον ελληνικό κοινωνικό σχημα-
τισμό κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

Από το 1975 ως το 1988, το θέμα του ωραρίου είχε, 
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, ευνοϊκή έκβαση για 
τους ΕΒΕ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Στη δεκα-
ετία του 1990 επιτεύχθηκαν σημαντικοί επί μέρους στό-
χοι, όπως η διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας και η 
δυνατότητα διαμόρφωσης ευνοϊκότερων τοπικών ωρα-
ρίων. Εντούτοις, το κρίσιμο διακύβευμα για λειτουργικό 
διακεκομμένο εβδομαδιαίο ωράριο είχε αρνητική τρο-
πή. Μέσα σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλ-
λον,61 που σημαδεύτηκε από τη διαρκή συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων που αποτελούσαν πεδίο της παραδο-
σιακής μικροαστικής τάξης, σε μεγάλες επιχειρήσεις 
πολυεθνικών και εγχώριων συμφερόντων, οι μικρομε-
σαίοι μετείχαν στη διαμάχη για την απελευθέρωση του 
ωραρίου με άνισους όρους. 
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1.  «Βερεσές, Κολωνάκι και 
λουκέτο»: συγκροτώντας  
την ταυτότητα των 
μικροεπαγγελματιών στον 
ελληνικό κινηματογράφο 
(1950–2018)1

Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη
Διδάσκουσα ΑΠΘ/ΕΑΠ

1.	 	Θερμά	ευχαριστήρια	στην	κινηματογραφική	εταιρία	FINOS	FILM	(Το αμαξάκι),	στην	εταιρία	παραγωγής-

διανομής	KFILMS	–	Kakavias	Films	(Το βαρύ πεπόνι)	και	στον	κ.	Παναγιώτη	Κακαβιά,	και	στην	εταιρία	

παραγωγής	Fantasia	Filmworks	(Διόρθωση)	και	στην	κα	Στέλλα	Θεοδωράκη	για	την	άδεια	δημοσίευσης	των	

φωτογραφιών	στην	παρούσα	έκδοση.

Εισαγωγή

Η διαχρονική εξέταση των αναπαραστάσεων των μι-
κροεπαγγελματιών στον ελληνικό κινηματογράφο 
(1950–2018), με εστίαση στο ζήτημα συγκρότησης της 
ταυτότητάς τους ως εργαζόμενους σε μια ορισμένη 
επαγγελματική κατηγορία και ως κινηματογραφικά 
υποκείμενα, αποτελεί το θέμα του παρόντος κεφαλαίου. 
Πριν αναπτυχθούν διεξοδικά ο στόχος και οι περαιτέρω 
σκοποί του, κρίνεται απαραίτητη μια σύντομη αναφο-
ρά στην ταυτότητα ως φορέα αυτοπροσδιορισμού και 
ετεροπροσδιορισμού του κοινωνικού υποκειμένου και 
στους αναμενόμενους περιορισμούς στην αναπαράστα-
σή της.

Προφανώς, η διαδικασία εννοιολόγησης της ταυ-
τότητας των υποκειμένων από τη νεωτερικότητα στη 
μετανεωτερικότητα είναι εξίσου απαιτητική με την 
απόπειρα διεισδυτικής εξέτασης των αναπαραστάσε-

ών της που διακινούνται στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
παραγωγής. Η μετάβαση από τον Διαφωτισμό στη σύλ-
ληψη του «κοινωνικού» υποκειμένου και η διάλυση του 
τελευταίου εντός της μεταμοντέρνας συνθήκης συνιστά 
το πέρασμα από τη συγκροτημένη ταυτότητα στην κα-
θαρά ρευστή εκδοχή της. Έτσι, η σταθερότητα που εκ-
πηγάζει πρωτίστως από τη δυνατότητα της ταυτότητας 
του κοινωνικού υποκειμένου να «γεφυρώνει το χάσμα 
ανάμεσα στο ‘εξωτερικό’ και το ‘εσωτερικό’ [...] και να 
«σταθεροποιεί από κοινού τα υποκείμενα με τους πο-
λιτισμικούς κόσμους όπου κατοικούν, κάνοντάς τα με 
αμοιβαίο τρόπο περισσότερο ενοποιημένα και προβλέ-
ψιμα» (Hall, 1992: 276–277) φαίνεται να χάνεται με την 
ανάδυση της μετανεωτερικότητας. Μέσα από αντικρου-
όμενες, ασύνδετες και συχνά αμφίθυμες κατευθύνσεις, 
το μετανεωτερικό υποκείμενο πασχίζει να συγκεράσει 
αυτή τη συνεχώς «κινητή εορτή» από ταυτότητες (Hall, 
1987: 45–47· Τσουκαλάς, 2010), που βυθίζουν τους φο-
ρείς της σε σκοτεινή αμφιβολία και απορία. 
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Πώς όμως ανασυγκροτείται και αποτυπώνεται η 
ταυτότητα στο πεδίο της αναπαράστασης, της οποίας 
το έργο συνίσταται στην παραγωγή νοήματος μέσω της 
γλώσσας και στην παροχή εννοιολογικών χαρτών προς 
κατανόηση του πολιτισμού μας (Hall, 1977: 13–74); ΄Ηδη 
από τη δεκαετία του 1970, οι Πολιτισμικές Σπουδές 
μέσα από τη δημιουργική αξιοποίηση και συγκερασμό 
κουλτουραλιστικών και στρουκτουραλιστικών θεωριών 
προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα ανίχνευση του ρόλου 
των ταυτοτήτων στο σύγχρονο θέαμα (τηλεόραση, κι-
νηματογράφος κ.ά.). Με τη «βοήθεια συμβόλων, μύθων 
και πηγών» (Kellner, 1995: 1–2), η δημιουργία και η πα-
γίωση μιας «κοινής κουλτούρας» επιτυγχάνονται, κυ-
ρίως, μέσα από τις ιστορίες και τις εικόνες των ΜΜΕ, 
παρέχοντας, εξάλλου, και ένα πλήθος ιδεολογικών και 
συμβολικών συστατικών στοιχείων, απαραίτητων για 
τη διαδικασία συγκρότησης ταυτοτήτων στο πεδίο της 
αναπαράστασης. 

Έτσι, ο ρεαλιστικός κινηματογραφικός κανόνας υπα-
γόρευσε εξαρχής μια μάλλον «αντανακλαστική» συνά-
φεια των σεναρίων με την εξω-φιλμική πραγματικότη-
τα (Κασσαβέτη, 2017). Πέρα από την αληθοφάνεια της 
πλοκής ή του χώρου, οι χαρακτήρες συνήθως παρου-
σιάζονται, άλλοτε περιγραφικά και ενίοτε πιο κριτικά, 
κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους. 
Αντίστοιχα, οι συγχρονικές ή οι διαχρονικές αναπαρα-
στάσεις της εργασίας παρέχουν σημαντικές πληροφο-
ρίες για τα διακινούμενα discourses, τους θεσμούς και 
για τη σχέση της πρώτης με το φύλο και την τάξη στη 
δημόσια σφαίρα (Brogi, 2013: 13). Παράλληλα, ο επαγ-
γελματίας και οι δραστηριότητές του συγκροτούν συλ-
λήβδην μια διακριτή κατηγορία αναπαραστάσεων, που 
κρίνονται απαραίτητες για να κατανοήσουμε πώς η κι-
νηματογραφική βιομηχανία νοηματοδοτεί τη φύση του 
καθημερινού μόχθου και παράγει ή διαιωνίζει στερεο-
τυπικές μορφολογικές και σεναριακές κατασκευές σε 
μια ορισμένη ιστορική και κοινωνική συγκυρία (Khouri 
& Varga, 2006: 5).

Στην περίπτωση του ελληνικού κινηματογράφου, 
οι αναπαραστάσεις της εργασίας, ως φορείς και δεί-
κτες τάσεων και μετασχηματισμών, τίθενται υπό αμφι-
σβήτηση ή παραμένουν στατικές (Αθανασάτου, 2001· 
Δελβερούδη, 2006· Κασσαβέτη, 2012). Από το σύνολο 
των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών όλων των ει-
δών της περιόδου 1950 έως σήμερα (εμπορικός/νέος/
σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος), επελέγησαν 
συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης που περιγράφουν 
διαφορετικές φυσιογνωμίες μικροεπαγγελματιών του 
αστικού κέντρου ή της περιφέρειας. Βέβαια, μια τέτοια 
επιλογή περιλαμβάνει τα στοιχεία της αποσπασματικό-
τητας, αφού για τον Παλαιό Ελληνικό Κινηματογράφο, 
η επαγγελματική κατηγορία,1 οι τύποι, οι χώροι και οι 
σχετικές αναφορές εμφανίζονται με υψηλό βαθμό συ-
χνότητας στα φιλμ. Παρόλα αυτά, πραγματοποιήθηκε 
μια προσπάθεια να συστηματοποιηθεί σε γενικές τάσεις 
το σύνολο των αναπαραστάσεων των μικροεπαγγελμα-
τιών βάσει του τρόπου με τον οποίο η κοινωνική ταυ-
τότητά τους διαμορφώνεται σε ένα πλαίσιο ραγδαίων 
αλλαγών που γνώρισε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 
εξήντα χρόνια. 

1.	 	Για	τις	ανάγκες	του	παρόντος	κεφαλαίου,	ο	ορισμός	των	επαγγελματικών	κατηγοριών	των	μικροεπαγγελματιών	

βασίστηκε	στην	τρέχουσα	διάκριση	που	προτείνει	η	ΓΣΕΒΕΕ	βάσει	τοπικών	και	κλαδικών	ομοσπονδιών.

Επισφαλής επιβίωση, 
εκσυγχρονιστική απειλή  
στη δεκαετία του 1950

Η επούλωση των τραυμάτων από τον Β΄ Παγκόσμιο και 
τον Εμφύλιο Πόλεμο δεν υπήρξε εύκολη για την Ελλά-
δα: τα χιλιάδες θύματα, η κατεστραμμένη οικονομία, 
το παρεμπόριο, η περαιτέρω ερήμωση της ελληνικής 
υπαίθρου σηματοδοτούσαν την έναρξη ενός δύσκολου 
αγώνα για ανοικοδόμηση και επαναφορά της οικονομι-
κής δραστηριότητας σε παλαιότερα μεγέθη (Mouzelis, 
1978: 24–25). Η αμερικανική οικονομική βοήθεια (σχέδιο 
Marshall) συνεπικούρησε στην αποκατάσταση και αύ-
ξηση της παραγωγικότητας και συγκέντρωσης κεφα-
λαίου, ενώ η κατά τα άλλα αναιμική πορεία εκβιομηχά-
νισης συνεχιζόταν σταθερά, απομακρύνοντας σταθερά 
τη χώρα από προνεωτερικές οικονομικές δομές. Παράλ-
ληλα, η εγκαθίδρυση του αυταρχικού εθνικού κράτους 
λειτούργησε ως «συνολικός προστατευτικός κλοιός» 
και δη ως «φορέας επαγγελματικής και κοινωνικής 
ολοκλήρωσης για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού» 
(Τσουκαλάς, 1987: 32), αλλά και για συγκεκριμένα κοι-
νωνικά στρώματα: η ανασυγκρότηση της Ελλάδας δεν 
θα μπορούσε παρά να υποστηριχθεί από την αποκατά-
σταση των μικροαστών. 

Η μεταπολεμική αγωνία για επιβίωση και επαγγελ-
ματική σταθεροποίηση στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλη-
σης σε μια συχνά σκληρή και απάνθρωπη Αθήνα πα-
ρουσιάζεται ως μοτίβο στα ελληνικά φιλμ της δεκαετίας 
του 1950. Στην κωμωδία Τζηπ, περίπτερο κι’ αγάπη (Μα-
ρία Πλυτά, 1959), ο Τάσος Καψούρας (Νίκος Σταυρίδης) 
είναι ιδιοκτήτης ενός μικρού περιπτέρου ως «ανάπηρος 
πολέμου». Σε μια πόλη, όπου «όλοι οι δρόμοι έχουν πε-
ρίπτερα», ο Τάσος πουλάει εφημερίδες, περιοδικά, καλ-
λυντικά, φάρμακα, είδη νεωτερισμών, προσφέρει νερό, 
παγωτά και λεμονάδες για «καθιστούς» σε τραπεζάκι και 
καρέκλα δίπλα στο περίπτερο, διαθέτει τηλέφωνο «διά 
το κυνών» [sic.]. Ο ίδιος είναι φαινομενικά αυστηρός 
και γκρινιάρης, αφού θεωρεί ότι το περίπτερό του, ως 
ένας ημιδημόσιος χώρος που ενισχύει την κοινωνικότη-
τα, μετατρέπεται σε «κέντρο διερχομένων» στις ραδιο-
φωνικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις και απειλείται από 
τζιπ-«σκοτώστρες». Ο Τάσος μοιράζεται με τον Βαγγέλη 
(Νίκος Ρίζος) την αγωνία του για τα «βερεσέδια» και συ-
γκεφαλαιώνει τη ζωή του στη φράση «περίπτερο, γει-
τονιά, τζιπ, λαχτάρες και γκρίζα μαλλιά», σχολιάζοντας 
μελαγχολικά τον μικρο-κόσμο όπου ζει και εργάζεται. 

Μια άλλη σκληρή εργασιακή πραγματικότητα περι-
γράφει το δράμα Το αμαξάκι (Ντίνος Δημόπουλος, 1957) 
– εκείνη που συνδέεται με το πέρασμα από την προνε-
ωτερικότητα στο τεχνολογικό θαύμα. Δυο ηλικιωμένοι 
οδηγοί μόνιππου, ο Ανέστης (Ορέστης Μακρής) και ο 
Θόδωρος (Βασίλης Αυλωνίτης), έρχονται αντιμέτωποι 
όχι μόνο με κυκλοφοριακές αλλαγές, αλλά και με μια 
μετάβαση, που υπαγορεύει τον υποσκελισμό του αλό-
γου από το αυτοκίνητο. Ο Θόδωρος πουλά το ζωντανό 
του, μαθαίνει την «κούρσα» και, κατά τον Ανέστη, είναι 
λιποτάκτης, καθώς «τα ξεπάστρεψε όλα για να γίνει σω-
φεράτζα». Παρόλο που του δίνεται η επιλογή να πουλή-
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σει την άμαξα και με την προβλεπόμενη κρατική απο-
ζημίωση (Ποταμιάνος, 2019: 54, 56, 330) να «ανοίξει ένα 
ψιλικατζίδικο ή ταβερνάκι», ο ίδιος, αψηφώντας τις του-
ριστικές απαγορεύσεις, επιστρέφει στην παλιά πιάτσα 
και εξασκεί σταθερά το επάγγελμά του έως τον θάνατο 
του αλόγου του. Καταλήγει να βιοπορίζεται ως πλανόδι-
ος πωλητής τσιγάρων, χάνει την αποθήκη όπου φύλαγε 
την άμαξά του, αλλάζει σπίτι για πιο φτηνό ενοίκιο και 
πεθαίνει φτωχός και περήφανος, αποδεικνύοντας στον 
άσωτο γιο του ότι ήταν «ο πιο καλός και ο πιο βασανι-
σμένος πατέρας του κόσμου» (Εικόνα 1).

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρώιμα δείγμα-
τα του ελληνικού κινηματογράφου τέχνης σε μια τοπι-
κή νεορεαλιστική εκδοχή, το φιλμ Μαγική πόλις (Νίκος 
Κούνδουρος, 1954) επιδιώκει να καταστήσει «ορατό» 
το προ-φιλμικό υλικό, όπως παρουσιάζεται και βιώ-
νεται στην προσφυγική γειτονιά του Δουργουτίου. Εν 
αντιθέσει με τους προαναφερθέντες χαρακτήρες που 
κατά κάποιον τρόπο ήταν επαγγελματικά παγιωμένοι, 
ο Κοσμάς (Γιώργος Φούντας) ως φορτηγατζής ανήκει 
σε έναν κλάδο που προπολεμικά (Ποταμιάνος, 2019: 
54) συγκέντρωνε υψηλό αριθμό αυτοαπασχολούμενων. 
Προσπαθεί να αποπληρώσει εντός ενός χρόνου τις δό-
σεις για το όχημά του, εκτελώντας έως και μεταφορές 
παράνομων φορτίων με ναρκωτικά ύστερα από τη σύ-
μπραξή του με έναν αρχιαπατεώνα (Στέφανος Στρατη-
γός), που έχει αγοράσει το χρέος του φορτηγού του Κο-
σμά. Μπροστά στον ορατό κίνδυνο, η αλληλεγγύη της 
γειτονιάς θα τον σώσει.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ, ΤΑΞΙΚΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ

Η δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί μια περίοδο μετα-
πολεμικής σταθεροποίησης, της περαιτέρω εκβιομη-
χάνισης (Βεργόπουλος, 1985: 103) και της συντηρητι-
κής πολιτικής παλινδρόμησης, παρά τα περιστασιακά 
«φωτεινά» διαλείμματά της (Τσουκαλάς, 1987: 33). Τότε, 
εντατικοποιείται η υπερπόντια και η εσωτερική μετα-
νάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, διογκώνεται 
το φαινόμενο της αστυφιλίας, με συχνά ανειδίκευτους 
αγροτικούς πληθυσμούς να προσανατολίζονται στον 
τριτογενή τομέα (εμπόριο, βιοτεχνία/εργοστάσιο κ.ά.) 
(Καραποστόλης, 1985: 213–214, 244) ή σε μη μεταποι-
ητικούς κλάδους (κατασκευές, κ.λπ.). Οι πολιτικοί συ-
σχετισμοί γνωρίζουν μια αλληλοδιαδοχή κρίσιμων 
ανατροπών που θα τις διαδεχθεί η Χούντα των Συνταγ-
ματαρχών το 1967. Τα εμβάσματα από το εξωτερικό, ο 
τουρισμός και η οικοδομική έκρηξη συγκροτούν τους 
βασικούς πυλώνες εισροής συναλλάγματος στην Ελλά-
δα. Παράλληλα, η ανάδυση νέων καταναλωτικών συ-
νηθειών (Καραποστόλης, 1985: 229–251), οι ανελικτικές 
απαιτήσεις από τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια 
δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό τοπίο, το οποίο συχνά 
διακωμωδείται στον εμπορικό κινηματογράφο της δε-
καετίας που διαχειρίζεται σεναριακά ορισμένες ανα-
δυόμενες τάσεις στην κοινωνία της εποχής (εσωτερική 
μετανάστευση, κοινωνική ανέλιξη, καλλιέργεια μικροα-
στικής συνείδησης). 

Εικόνα 1  Το αμαξάκι (Ντίνος Δημόπουλος, 1957). Μια από τις τελευταίες φορές που ο Ανέστης (Ορέστης Μακρής) οδηγεί το 
μόνιππό του. Η μεταπολεμικές εξελίξεις και η ταχύτητα της εποχής θα προσπεράσουν εκείνον και το επάγγελμά του 
οριστικά. Με την ευγενική παραχώρηση της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ.
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Πλήθη μικροεπαγγελματιών παρελαύνουν στις 
κωμωδίες, μελοδράματα, μιούζικαλ και σε άλλα είδη, 
άλλοτε λειτουργούν υποστηρικτικά, χωρίς να ενσωμα-
τώνουν αξίες ή να συγκροτούν ολοκληρωμένους χα-
ρακτήρες. Άλλοτε πάλι η πλοκή αναπτύσσεται σε μια 
προσωποκεντρική γραμμή, που αφήνει τη δυνατότητα 
στον σεναριογράφο να περιγράψει αναλυτικά τον ήρωά 
του. Στην κωμωδία Ο χρυσός και ο τενεκές ( Ίων Νταϊφάς, 
1962), σκιαγραφείται η πορεία ανέλιξης του μανάβη 
Πάτροκλου Μπαρατέλλα (Μίμης Φωτόπουλος) από πε-
ριπλανώμενο μανάβη με κάρο και άλογο σε ιδιοκτήτη 
μεγάλου καταστήματος τροφίμων. Μια τέτοια διαδρο-
μή, όπως συνοψίζεται και στην αρχή της ταινίας, περι-
γράφει με αρνητικό αξιακό πρόσημο τον φιλόδοξο μι-
κροεπαγγελματία που κατακτά την αγορά, ξεκινώντας 
από τη διευθέτηση των πληρωμών (με πίστωση) (Ποτα-
μιάνος, 2019: 94, 96): «λίγο με την πίστωση, λίγο με το 
σοβαρό, λίγο με το παζάρι, καθημερινά ξεπουλούσε την 
πραμάτεια του... το μεγάλο του όπλο είναι ο βερεσές 
που δεν μένει στα βιβλία, αλλά γίνεται χρήμα και ξανα-
γυρίζει στην τσέπη...». 

Βέβαια, συχνά η επαγγελματική καταξίωση πραγ-
ματώνεται μέσα στο στενό πλαίσιο της γειτονιάς: εκεί, 
ο μικροεπαγγελματίας φαντάζει ως «ο καλύτερος του 
χωριού», χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνεται 
αντιληπτή η κοινωνική ή και πνευματική ένδειά του σε 
άλλες περιστάσεις. Έτσι, στην περίπτωση της κωμωδίας 
Της κακομοίρας / Ο μπακαλόγατος (Ντίνος Κατσουρίδης, 
1963), ο κυρ Παντελής (Κώστας Δούκας), ιδιοκτήτης 
ενός καταστήματος «εδωδίμων και αποικιακών» με πα-
ράλληλη λειτουργία μικρο-οινοπωλείου (Ποταμιάνος, 
2019: 49–52), αντιμετωπίζει μεν καθημερινά προβλήμα-
τα, όπως η εφορία και ιδιόρρυθμοι πελάτες, δεν παύει 
δε να είναι άξεστος, αγράμματος και να μεθοδεύει γάμο 
με μια νεότερή του κοπέλα με δέλεαρ την «κοινωνική 
του θέση». Παράλληλα, στο μπακάλικό του εργάζεται 
ο Ζήκος (Κώστας Χατζηχρήστος), ένας ετοιμόλογος και 
πονηρός «μπακαλόγατος» από το Καρπενήσι και «πα-
τριωτάκι» του κυρ Παντελή, που τον μειώνει μπροστά 
σε πελάτες, τον εξευτελίζει, δεν του πληρώνει «τον ΙΚΑ» 
και σε κάθε παραστράτημά του τον απειλεί με απόλυ-
ση. Ο «μπακαλόγατος» δεν το βάζει κάτω: με την ειρω-
νεία, το χιούμορ και τις οικονομικές «μικρο-αφαιμάξεις» 
που επιχειρεί, ονειρεύεται ότι θα αποκτήσει κάποτε ένα 
αντίστοιχο κατάστημα, εμφανίζεται σε πελάτες ως ο 
«αποδιευθυντής», επιζητά το φιλοδώρημά τους και θε-
ωρεί τον εαυτό του ως τον μόνο εγγράμματο στο κατά-
στημα. Ο χαρακτήρας του προφανώς αντλήθηκε από 
τις χιλιάδες ιστορίες μικρών βοηθών στις επιχειρήσεις 
των αστικών κέντρων, που έφυγαν από την επαρχία και 
εδραιώθηκαν στην πόλη λόγω των δικτύων καταγωγής 
τους. Παρόλο που οι περισσότερες σκηνές του φιλμ γυ-
ρίστηκαν μέσα σε στούντιο, η χωροθεσία του μπακάλι-
κου, τα προϊόντα του και η φυσιογνωμία του κυρ-Παντε-
λή συνιστούν αρκετά χαρακτηριστικούς κοινούς τόπους 
στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας.

Έως τώρα, έχουμε επικεντρωθεί σε ανδρικά πορ-
τραίτα μικροεπαγγελματιών στη δεκαετία του 1960, 
οπότε οι έμφυλες αναπαραστάσεις αντανακλούν έως 
έναν βαθμό την ανισότητα στον καταμερισμό της εργα-
σίας, βασιζόμενες σε πολωμένα στερεότυπα που επα-
ναλαμβάνονται ανά είδος. Πέρα από τις άνεργες από 
επιλογή γυναίκες, τις εργάτριες ή τις υπαλλήλους, η γυ-
ναίκα παρουσιάζεται να ασχολείται κυρίως με τον τομέα 
της παροχής προσωπικών υπηρεσιών σε τρίτους (με-
ταποίηση, αισθητική κ.ά.), σε μια εποχή που ο αριθμός 

των ιδιοκτητριών επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά 
σε σχέση με την προπολεμική περίοδο: από το 1938 με 
1,78%, η σχετική γυναικεία απασχόληση ανέρχεται στο 
13,5% το 1969 (Γκιζέλης, Καυταντζόγλου, Τεπέρογλου & 
Φίλιας, 1984: 46–48· Χαντζαρούλα, 2012: 121–220· Χα-
ντζαρούλα, 2010: 259–273· Αυδή-Καλκάνη, 1978· Πετρο-
νώτη, 1995). Στην περίπτωση της Παριζιάνας (1969), η 
χήρα μοδίστρα Πελαγία (Ρένα Βλαχοπούλου) τραγουδά 
στην αρχή της ταινίας τα δεινά του επαγγέλματός της: 
«πάντα οι καημένες οι μοδίστρες την πληρώνουν... δεν 
είναι επάγγελμα αυτό είναι μαρτύριο, είναι μια κόλαση 
σωστό βασανιστήριο», αφού καλείται να αντιμετωπίσει 
την απειλή των «έτοιμων» ενδυμάτων και τις πληθω-
ρικές πελάτισσές της. Σχεδόν πάντα, οι τσακωμοί της 
έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για το ταμείο της, 
μέχρι που η αδελφή της τής κάνει πρόταση να φύγουν 
επιτέλους από τη «μπανάλ» γειτονιά τους και να αλλά-
ξουν ταξική ταυτότητα και κοινωνικό status: η Πελαγία 
θα μεταμορφωθεί στην «Πελαζί ντε Παρί», θα κατακτή-
σει τη Μύκονο με την υψηλή ραπτική της και από τον 
«αθέατο και υποτιμημένο κόσμο της μοδίστρας» (Μπά-
δα, 2015: 45) στη Ν. Φιλαδέλφεια, θα πραγματοποιήσει 
μεγάλη επίδειξη μόδας στο Ψυχικό. 

Σε παράλληλη τροχιά: 
μικροεπαγγελματίες 
στον Νέο Ελληνικό 
Κινηματογράφο

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970 συμπίπτουν 
με τις διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις (βλ. πρώτη 
πετρελαϊκή κρίση), τη «νομιμοποίηση» του πιο σκλη-
ρού αυταρχισμού από τη Χούντα (Αθανασάτου, Ρήγος 
& Σεφεριάδης: 1999) για τους αντιφρονούντες και την 
«περιοριστική οικονομική πολιτική» της (Ποταμιάνος, 
2019: 16), την αποδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων 
και τις φοιτητικές και ευρύτερες κινητοποιήσεις έως 
την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας και τη Μετα-
πολίτευση (Αυγερίδης, Γαζή, Κορνέτης, 2015: 9–26). Η 
περίοδος σηματοδοτείται από τη σταδιακή μείωση των 
εμπορικών κινηματογραφικών παραγωγών, εξαιτίας της 
διείσδυσης της τηλεόρασης στο ελληνικό νοικοκυριό 
και την ανάδυση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. 
Με πρωτότυπη σεναριακή διαπραγμάτευση, πολιτική 
γραφή, νεωτερικούς τρόπους αφήγησης και απομά-
κρυνση από το μέχρι τότε γνωστό μοντέλο παραγωγής, 
οι σκηνοθέτες του ΝΕΚ προτείνουν έναν παράλληλο 
τρόπο θέασης της κοινωνίας και των υποκειμένων της 
στο αστικό κέντρο και στην περιφέρεια. 

Σε μια τέτοια παράλληλη θέαση, οι μικροεπαγγελ-
ματίες παρουσιάζονται στα φυσικά μεγέθη τους. Στη 
σάτιρα Λάβετε θέσεις (Θόδωρος Μαραγκός, 1973), ο 
Αντρέας (Βαγγέλης Καζάν), διατηρώντας ζωντανές τις 
μνήμες ενός νικηφόρου αγώνα δρόμου, συντηρεί μετά 
δυσκολίας το εμποροραφείο του στα Φιλιατρά, το οποίο 
αδειάζει για μια καλύτερη ζωή στο αστικό κέντρο. Εκεί, 
οι εμποροράφτες οργανώνονταν μεταπολεμικά σε πολύ 
δραστήριους συνεταιρισμούς (βλ. ΣΕΡΚΑ) με ταμείο αλ-
ληλοβοήθειας, ήδη από το 1958 (Ποταμιάνος, 2019: 272). 
Χωρίς μέλλον, ο Αντρέας θα εγκαταλείψει τα Φιλιατρά 
και θα πιάσει δουλειά σε κλωστοϋφαντουργείο στην 
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Αθήνα, όπου τον προσέλαβαν «λόγω ειδικότητας». Με 
μια χιουμοριστικά πικρή ματιά στην ελληνική επαρχία, 
ο σκηνοθέτης αναδεικνύει τον χαρακτήρα σε σύμβολο 
του μέτοικου μικροεπαγγελματία, ο οποίος ό,τι κοινω-
νικό πρόσημο και να έφερε στο χωριό του, στην Αθήνα 
καταδικάζεται να ανήκει στο ανώνυμο πλήθος εργατών 
(Εικόνα 2).

Μια δραματική προσέγγιση επιχειρεί στο δράμα Το 
βαρύ… πεπόνι (1977), ο σκηνοθέτης Παύλος Τάσιος, πε-
ριγράφοντας τη σταδιακή και μάλλον τελεολογική προ-
λεταριοποίηση ενός ιδιοκτήτη καφενείου από τη Χαλ-
κιδική. Θεωρώντας ότι «ψόφησε το κωλομάγαζό του» 
και αρνούμενος να «γίνει γκαρσόνι στις ξεπλυμένες 
Γερμανίδες», ο Μίμης (Μίμης Χρυσομάλλης) αρνείται 
να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του, 
πουλά το μαγαζί του, ένα τυπικό «μαγαζί του χωριού» 
(Ποταμιάνος, 2019: 91–92) και κατεβαίνει στην Αθήνα με 
σκοπό κάποια νέα επιχειρηματική προσπάθεια. Αρχικά, 
φιλοξενείται από έναν φίλο του από τον στρατό, τον 
επίσης εσωτερικό μετανάστη Αρίστο (Αντώνης Αντωνί-
ου), που τον προειδοποιεί για την κατάσταση στο αστι-
κό κέντρο: κρίση και ανεργία. Επιδιώκοντας να διατη-
ρήσει την ταυτότητα του «αφεντικού», ο Μίμης περνά 
τον χρόνο του άεργος και δεν στεριώνει σε καμία θέση. 
Παντρεύεται τη συννυφάδα του Αρίστου, Τούλα (Κατε-
ρίνα Γώγου), μια μοδίστρα που είναι συμφιλιωμένη με τη 
μοίρα της και προσπαθεί να τον προσγειώσει· λίγο πριν 
από τα πρόθυρα του διαζυγίου, ο υπερήφανος επαρχιώ-
της θα συνειδητοποιήσει ότι η δουλειά καταξιώνει και οι 
εργατικοί αγώνες και η συμμετοχή στο συνδικαλιστικό 
κίνημα θα τον βοηθήσουν να διατηρήσει την ελευθερία 
του ως άτομο.

Στο καλλιτεχνικά τολμηρό και ιδεολογικά θαρρα-
λέο δράμα Αναπαράσταση (Θόδωρος Αγγελόπουλος, 
1970), ο σκηνοθέτης τοποθετεί τη δράση στην ελληνι-
κή περιφέρεια του βορρά. Σε ένα απομονωμένο χωριό 
της Ηπείρου, την Τυμφαία, λαμβάνει χώρα ένα ερωτικό 
έγκλημα με θύμα έναν παλλινοστούντα μετανάστη και 
θύτες τη σύζυγό του, Ελένη (Τούλα Σταθοπούλου) και 
τον αγροφύλακα εραστή της. Πέρα από την αισθητική 
και αφηγηματική εκζήτηση του φιλμ, είναι ενδιαφέρου-
σα η φυσιογνωμία της Ελένης. Σε μια αυστηρώς ανδρο-
κρατούμενη επαγγελματική κατηγορία, όπως εκείνη του 
ιδιοκτήτη καφενείου, η Ελένη καταφέρνει να συντηρή-
σει την επιχείρηση στο πλέον αραιοκατοικημένο ηπει-
ρώτικο χωριό. Με ένα μαντήλι στο κεφάλι, σκυφτή και 
στωική στην επικοινωνία της με τους θαμώνες (ανάμεσα 
στους οποίους και φαντάροι), τους σερβίρει τσίπουρο 
και κλείνει νωρίς το μαγαζί. Ενδεχομένως, μια τέτοιου 
είδους έμφυλη αναπαράσταση δεν είναι ανοίκεια στην 
ελληνική ηπειρωτική περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πρώτη αναφορά για γυναίκα επαγγελματία κατα-
γράφεται στην Άρτα το 1932 (Ποταμιάνος, 2019: 77–78). 
Μια τέτοια τάση είναι μάλλον αναμενόμενη, αφού κατά 
τη διάρκεια και, ιδιαίτερα, μετά το τέλος του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, αρκετές γυναίκες, χήρες ή με συζύγους 
ανίκανους να εργαστούν, ανέλαβαν σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης ή 
την κληρονόμησαν από τους γονείς τους.

Εικόνα 2  Το βαρύ… πεπόνι (Παύλος Τάσιος, 1977). Η ερήμωση της περιφέρειας και τα μεγάλα όνειρα που υπόσχεται το κλεινόν 
άστυ οδηγούν τον πρώην ιδιοκτήτη καφενείου Μίμη (Μίμης Χρυσομάλλης) σε μια καθοδική πορεία, από την οποία 
θα παρεκκλίνει χάρη στον συνδικαλισμό. Με την ευγενική παραχώρηση της KFILMS – Panagiotis Kakavias.
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Μικρομεσαίοι και  
«Αλλαγή»: η αλλαγή  
του παραδείγματος

Η Αλλαγή ως το πολιτικό πρόταγμα της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ εγκαινίασε το 1981 μια σειρά αλλαγών και 
ρήξεων κυρίως στον δημόσιο τομέα και παρεμβάσεων 
στον ιδιωτικό με σκοπό την οικοδόμηση ενός «κοινωνι-
κού κράτους» βασισμένο στο «Συμβόλαιο με τον Λαό». 
Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 
και οι διακηρύξεις της απασχόλησαν έντονα τη δημόσια 
σφαίρα με τη λαϊκή απήχηση και τη λαϊκίστικη ρητορική 
και πρακτικές της (Τσουκαλάς, 1996· Λυριντζής, 1990: 
44–69· Ελεφάντης, 1991· Παναγιωτοπούλου, 1996: 249–
263· Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014) , πίσω από 
την οποία κρυβόταν η ανεπάρκειά της στο πεδίο της 
οικονομικής και εργατικής πολιτικής (Σπουρδαλάκης, 
1988: 293–297· Κατσούδας, 2019: 141–145). Η σύνδεση 
της κυβέρνησης με συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα 
ήταν αναπόφευκτη, στην κλίμακα που ο νεο-κεϋνσιανός 
προσανατολισμός της ενίσχυσε τα μεσαία και χαμηλά 
εισοδήματα.

Ο εμπορικός κινηματογράφος της δεκαετίας του 
1980 παρουσίασε την υπό διαμόρφωση κοινωνικοπο-
λιτική πραγματικότητα: λ.χ., η περσόνα του Κώτσου, 
του κακότυχου μέσου Έλληνα που στέκεται έκπληκτος 
μπροστά στην Αλλαγή, στην ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ, απο-
τελεί ένα επιτυχές παράδειγμα, όπου το προ-φιλμικό 
υλικό μετασχηματίζεται από τον σεναριογράφο Γιώργο 
Μυλωνά σε μια θέση απέναντι στις αλλαγές στη ζωή 
του Έλληνα επαγγελματοβιοτέχνη. Στην κωμωδία Ο 
Κώτσος και οι εξωγήινοι (Ντίμης Δαδήρας, 1980), εξωγήι-
νοι από τον πλανήτη Κρόνιουμ επιλέγουν έναν Έλληνα, 
τον οποίο θα κλωνοποιήσουν, για να σώσουν και την 
Ελλάδα και τον πλανήτη τους: ο Κώστας Κοτόπουλος 
(Κώστας Βουτσάς), εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας 
βιοτεχνών Ελλάδος, είναι ιδιοκτήτης μια μικρής βιοτε-
χνικής μονάδας ετοίμων ενδυμάτων που «κλονίζεται». 
Οι υπάλληλοί της προχωρούν σε απεργία υπό την κα-
θοδήγηση ενός συνδικαλιστή (Λευτέρης Ελευθεριάδης), 
που αντιστέκεται «στην αντεργατική πολιτική» και στις 
απολύσεις. Απειλούν ότι θα κάψουν τη βιοτεχνία, παρά 
την παράκληση του Κώστα και του λογιστή του Βλαδί-
μηρου (Νίκος Τσούκας), ενώ εξαιτίας χρεών, ο Κώστας 
προσωποκρατείται με εισαγγελική εντολή. 

Μέσα από τις κωμικές περιπλοκές της, η ταινία πα-
ρουσιάζει την προβληματική που απασχολεί τον μικρό 
βιοτέχνη στην αυγή της δεκαετίας: τα χρέη, η φορο-
λογία ως μέλος της ΕΟΚ, η οικονομική παλινδρόμηση 
προς ελαφρές βιομηχανίες (Βεργόπουλος, 1985: 107–
108), η επίκαιρη «χρηματοδότηση της βιοτεχνίας» βά-
σει της ΑΝΕ 197/78, ύστερα από τα χρόνια αιτήματα του 
κλάδου. Είναι χαρακτηριστική η συγκεκριμένη πολιτική 
επιλογή από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή, γιατί διαμόρφωνε τη θετική στάση των επαγ-
γελματοβιοτεχνών απέναντι στην ΕΟΚ, ενώ ενίσχυε την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους (Ποταμιά-
νος, 2019: 131). Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το σοβαρό 
ζήτημα των απειλών από την ξένη βιοτεχνία, όταν, μά-
λιστα, τίθεται σε ισχύ και ο δασμολογικός αφοπλισμός. 

Μια σειρά από προσωπογραφίες μικροεπαγγελμα-
τιών παρουσιάζει ο σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας στο 

φιλμ Ρεπό (1983). Αν και ο κεντρικός χαρακτήρας είναι 
ιδιωτικός υπάλληλος, είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα 
η αλληλεπίδρασή του με διαφορετικές ειδικότητες, των 
οποίων η συμπεριφορά και οι εκτελεστικές ικανότητες 
είναι μάλλον αμφιλεγόμενες. Η τζαμόπορτά του έσπα-
σε, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη και μπλέκει 
ασυνείδητα σε έναν αγώνα δρόμου να ολοκληρώσει 
τις υποχρεώσεις του μετά από μια διαδοχή μαρτυρικών 
επεισοδίων: ο τζαμάς τον ειρωνεύεται, ο αργόσχολος 
μηχανικός παίζει τάβλι, ενώ στο καφενείο οι πελάτες 
ψήνουν καφέ μόνοι τους. Στο δεύτερο συνεργείο που 
επισκέπτεται, ο μηχανικός διακόπτει την επισκευή για 
να «τσιμπήσει κάτι» και ο υδραυλικός, που έχει αφήσει 
στο μαγαζί τη μικρή κόρη του, προτείνει στον κεντρικό 
χαρακτήρα να περάσει λίγο αργότερα. Πρόκειται για μια 
αρνητική σκιαγράφηση των μικροεπαγγελματιών στη 
δεκαετία του 1980, των οποίων οι αλαζονικές πρακτικές 
συμπλέουν ιδιαίτερα αρμονικά με τις αντίστοιχες στον 
δημόσιο τομέα και κρατούν δέσμιους τους ιδιώτες στα 
προσωπικά «καπρίτσια» τους.

Παράλληλα, στην ίδια δεκαετία, η ελληνική βιντεο-
παραγωγή (Κασσαβέτη, 2014· Kassaveti, 2016: 241–256) 
κατόρθωσε για μια πενταετία (1985–1990) να προσελ-
κύσει μια μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού και κινημα-
τογραφικού κοινού με βιντεοταινίες που προορίζονταν 
για κατ’ οίκον προβολή. Καθώς η ελληνική βιντεοκασέ-
τα, σαν ένας εναλλακτικός τρίτος «δίαυλος», διύλιζε την 
κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα στα σενάριά της, 
αποτύπωσε εν μέρει τις ανελικτικές τάσεις των μικρο-
αστικών στρωμάτων της εποχής, με τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους μικροεπαγγελματίες να εμφανί-
ζονται συχνά ως κεντρικοί χαρακτήρες. Στη βιντεο-κω-
μωδία Ένας αξιοπρεπής κερατάς, ο Κοσμάς (Νίκος Πα-
παναστασίου) (Οδυσσέας Κωστελέτος, 1989) που είναι 
συνιδιοκτήτης της βιοτεχνίας ετοίμων ενδυμάτων ΚΛΙΚ 
μαζί με τον κουμπάρο του (Νίκος Χύτας), συμπεριφέρε-
ται επιπόλαια και «άνετα», εξαιτίας ενός κατεκτημένου 
ταξικού προτύπου που συνδέεται με ποικίλες κατανα-
λωτικές πρακτικές (είναι κάτοχος μιας BMW, ενός πολυ-
τελούς σπιτιού, διασκεδάζει στα μπουζούκια, κ.ά.) και, 
όπως είναι αναμενόμενο, φέρει ελαφρώς την πιθανή 
επίσκεψη «των καμικάζι (εφοριακών) στις βιοτεχνίες».

Κομπίνα, 
φιλελευθεροποίηση, 
αποκρυστάλλωση 
ταυτοτήτων: η δεκαετία  
του 1990

Από το 1990, η αυξανόμενη φιλελευθεροποίηση της οι-
κονομίας που είχε ξεκινήσει νωρίτερα, οι απειλές που 
εξαπολύει το πολυεθνικό κεφάλαιο ενάντια στη μικρή 
επιχείρηση, η συνθήκη του Μάαστριχτ, η νέα άφιξη του 
φθηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα μας από τις 
πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες (Ποταμιάνος, 2019: 
456 · Ψημμένος, 2013), η απελευθέρωση των αγορών 
(Ποταμιάνος, 2019: 453–454) και η άνοδος και η πτώση 
του ελληνικού χρηματιστηρίου συνδιαμορφώνουν ένα 
νέο τοπίο, όπου οι μικροεπαγγελματίες προσπαθούν να 
επιβιώσουν και μετέρχονται διάφορα μέσα· μια επανα-



118

Π
Τ

Υ
Χ

Ε
Σ

  Τ
Η

Σ
  ΙΣ

ΤΟ
Ρ

ΙΑ
Σ

  Τ
Η

Σ
  Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε

λαμβανόμενη σταθερά είναι η λέξη «κομπίνα» που αφο-
ρά είτε σε Έλληνες, Βαλκάνιους ή Ευρωπαίους. Στο φιλμ 
Βαλκανιζατέρ (Σωτήρης Γκορίτσας, 1997), ο Σταύρος (Γε-
ράσιμος Σκιαδαρέσης) και ο Φώτης (Στέλιος Μάινας) 
διατηρούν το μπαρ «Ανατολή» στην ελληνική επαρχία. 
Οι πελάτες είναι απόντες, καθώς προτιμούν τα γειτο-
νικά μπαρ που απασχολούν Ρωσίδες. Εξαντλώντας όλα 
τα μέσα για να συγκεντρώσουν ένα χρηματικό ποσό για 
την εξόφληση των χρεών τους, ξεκινούν με δανεικά δο-
λάρια για τη Βουλγαρία. Εκεί, με ένα πρωτότυπο κόλπο, 
επιδιώκουν να τα διπλασιάσουν, αφού πρώτα τα μετα-
τρέψουν σε λεβ και έπειτα τα ξαναμετατρέψουν στην 
Ελβετία στην αρχική νομισματική μονάδα. 

Στη «μακεδονική καλοκαιρινή κωμωδία» Ας περιμέ-
νουν οι γυναίκες (Σ. Τσιώλης, 1998), δυο μπατζανάκηδες 
σιδεράδες που τρέφουν συντηρητικές πολιτικές πεποι-
θήσεις και είναι οπαδοί του Μάκη Ψωμιάδη, ο Μιχάλης 
(Αργύρης Μπακιρτζής) και ο Πάνος (Γιάννης Ζουγανέ-
λης), εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη για να συναντή-
σουν τις οικογένειές τους στη Θάσο. Στη διαδρομή, 
μετά από τον ξαφνικό έρωτα του Πάνου με μια νεαρή 
τραγουδίστρια (Αγγελική Ηλιάδη), ο Μιχάλης επιχειρεί 
να τον συνεφέρει: δεν θα μπορούσε να συντηρήσει τέ-
τοια κοπέλα, που θα ήθελε να ζει στην πολυτέλεια κι 
εκείνος θα μπορούσε μόνο «ένα δωματιάκι στη Θάσο» 
να της προσφέρει. Σύντομα, θα συναντηθούν με τον 
τρίτο μπατζανάκη τους, τον Αντώνη (Σάκης Μπουλάς), 
έμπορο λαδιού και πολιτευόμενο με το ΠΑΣΟΚ. Πα-
ρουσιάζεται να έχει βοηθήσει σημαντικά την επιχείρη-
ση των δυο μπατζανάκηδων. Μάλιστα, υπενθυμίζοντας 
στον Πάνο τις υποχρεώσεις τους, ο Μιχάλης καταλήγει: 
«αν δεν μας κάνει δάνειο ο Αντώνης, κινδυνεύουμε. Τον 
άλλο μήνα έχουμε να πληρώσουμε δυο ενοίκια, ΤΕΒΕ, 
τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, πρέπει να πάρουμε μέταλλο, τα παιδιά 
να ντυθούν». 

«Ευτυχώς που έπεσε ο σοσιαλισμός και απολαμβά-
νουν οι επαρχιώτες μεγαλεία» θα μπορούσε να είναι 
το μότο της κωμωδίας Μπίζνες στα Βαλκάνια (Βασίλης 
Μπουντούρης, 1996). Ο νεαρός Αλέξανδρος (Αλέξαν-
δρος Λογοθέτης) διατηρεί μια ψησταριά στο χωριό του 
και εργάζεται περιστασιακά στα χωράφια του πατέρα 
του, τα οποία προτιμά να «γίνουν οικόπεδα». Με την 
άφιξη και εργασία γυναικών από τις πρώην σοσιαλιστι-
κές δημοκρατίες στο χωριό και στο μπαρ της Λυδίας 
(Λυδία Λένωση) «Όστρια», ο Αλέξανδρος εγκαταλείπει 
την ψησταριά, πηγαίνει στη Ρουμανία, φέρνει τρεις κο-
πέλες για το νέο μαγαζί του, το «Pretty Woman», και 
εκμεταλλεύεται τόσο τους πελάτες του, όσο και τις ρου-
μάνες εργαζόμενες στο μπαρ,, έως ότου ερωτευτεί μια 
από αυτές. Όπως γίνεται κατανοητό, η κατάρρευση του 
υπαρκτού σοσιαλισμού και η διάσπαση των παλαιοτέ-
ρων δημοκρατιών αποτέλεσε μια διεθνή συγκυρία που 
έδωσε έναυσμα σε πολλούς μικροεπαγγελματίες να αξι-
οποιήσουν ως εργατική δύναμη τους πολίτες εκείνων 
των χωρών.

2.	 	http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm	(προσπέλαση	15/9/2019)

Από τα success stories  
στην κρίση: αντιμέτωποι  
με τη χρεοκοπία  
(2000–σήμερα)

Η δεκαετία του 2000 συντίθεται από αντιθετικές όψεις: 
αλλαγή νομίσματος, οικονομική σταθερότητα, αλλά και 
προσωρινή ευμάρεια για όσους επωφελήθηκαν από 
τη χρηματιστηριακή «φούσκα». Παράλληλα, η εδραίω-
ση της εθνικής υπερηφάνειας με τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων και τις περιστασιακές ευκαιρίες 
για απασχόληση ανατρέπεται με το ξέσπασμα της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε την Ελλάδα στα 
τέλη της περιόδου, μετά την αντίστοιχη στις ΗΠΑ. Η 
απώλεια πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στις δι-
εθνείς αγορές, το διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος 
και η επιβολή του μηχανισμού στήριξης στη χώρα μας 
σαφώς επηρέασαν την καθημερινότητα των υποκειμέ-
νων: η εικόνα των μικρών επιχειρήσεων που έκλεινε η 
μια μετά την άλλη στα αστικά κέντρα και στις συνοικίες 
τους ήταν πλέον καθημερινή. 

Στις αρχές της δεκαετίας, οι αφηγήσεις για τους μι-
κροεπαγγελματίες περιστρέφονται γύρω από προσωρι-
νά success stories ή εστιάζουν στην αδυναμία τους να 
ανταποκριθούν στις ιλιγγιώδεις οικονομικές υποχρε-
ώσεις τους, ειδικότερα μετά την εμφάνιση της κρίσης. 
Χαρακτηριστικά, το φιλμ Brazileiro (Σωτήρης Γκορίτσας, 
2001) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της κομπίνας που 
έστησε ένας τοπικός παράγοντας και μικροεπαγγελμα-
τίας, ο Βασίλης Αρβανιτάκης (Στέλιος Μάινας) σε μια 
επαρχιακή πόλη· επρόκειτο για έναν από τους πολλούς 
ωφελούμενους των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων2 που παρείχαν 10,6 δις ECU στην Ελλά-
δα στη δεκαετία του 1980. Το σχέδιό του για τη δημι-
ουργία ενός «ελληνικού πολιτιστικού κέντρου» πάγωσε 
εξαιτίας αρχαίων που βρέθηκαν στον χώρο της ανέγερ-
σης και αποφάσισε να δανείσει τα λεφτά στην τοπική 
ομάδα για την καταστροφική αγορά ενός κουτσού βρα-
ζιλιάνου παίκτη. Τα λεφτά δεν επεστράφησαν ποτέ και 
οι ξένοι ελεγκτές ζητούν να μάθουν πώς επένδυσε τα 
80 εκ. ο Αρβανιτάκης.

Σε μια μικρή επιχείρηση με οικονομικά προβλήματα 
μεταφέρει την αφήγησή του ο σκηνοθέτης Γιάννης Οι-
κονομίδης: στην κινηματογραφική ταινία Ψυχή στο στόμα 
(2006), ο Τάκης (Ερρίκος Λίτσης) εργάζεται σε μια βιο-
τεχνία φωτιστικών, στην οποία απασχολούνται άντρες 
και μια γυναίκα. Πλήρως εκφασισμένοι, μισογύνηδες 
και προλεταριοποιημένοι, οι υπάλληλοι καγχάζουν με 
τις σεξουαλικές αποτυχίες τους, ενώ το επιθετικό μα-
φιόζικο αφεντικό (Βαγγέλης Μουρίκης) προσπαθεί να 
επιβιώσει. Με λόγο αβίαστο, καθημερινό και σκληρό, 
τους απειλεί για απόλυση, ενώ βάζει τον Τάκη να του 
κάνει μασάζ στα πόδια και του μιλά απροκάλυπτα χυ-
δαία. «Μέχρι τα σκατά κολύμπησα για να είμαι εδώ», του 
λέει, υπενθυμίζοντας την προσωρινότητα της εργασίας 
τους: «θα σας σουτάρω όλους και θα πάρω Αλβανούς», 
φωνάζει εκνευρισμένος. Ο Οικονομίδης σχολιάζει με 
θεατρική ακρίβεια και ωμή γλώσσα τις επιβιωτικές 
πρακτικές ενός μικροεπαγγελματία και την κοσμοαντί-
ληψή του: συνεχίζει ακλόνητος να διευθύνει τη βιοτε-
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χνία, χωρίς να έχει υψηλά έσοδα, και επιβεβαιώνει ότι η 
μικρο-ιδιοκτησία σε καταξιώνει στην αγορά (Εικόνα 3).

Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της μικροε-
πιχείρησης που ιδρύεται ή αγοράζεται από μετανάστη 
στην Ελλάδα. Στο φιλμ Διόρθωση (Θάνος Αναστόπου-
λος, 2007), ο Γιώργος (Γιώργος Συμεωνίδης), μετά την 
αποφυλάκισή του, πιάνει δουλειά σε ένα κεμπαμπτζί-
δικο που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση ενός πρώην 
γκαρσονιού αλβανικής καταγωγής, που αγόρασε την 
επιχείρηση από το αφεντικό του. Επιλέγει τον Γιώργο 
γιατί «δεν φοβάται τη δουλειά» και διηγείται την προ-
σωπική ιστορία του: από μέλος συμμορίας, δούλεψε στο 
κεμπαμπτζίδικο, έκανε παραπάνω από όσα ζητούσε το 
αφεντικό και έτσι πήρε το μαγαζί· κατ’ αυτόν «οι Αλ-
βανοί θα σώσουν τη χώρα», αποδεικνύοντας, εξάλλου, 
ότι για τους χειρώνακτες μετανάστες, «η κοινωνική άνο-
δος εκφράζεται με τη μικρή επιχείρηση» (Ποταμιάνος, 
2019: 456).

Τα σοβαρά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης 
και οι ανθρωπιστικές διαστάσεις της αποτυπώνονται 
ανάγλυφα στην κινηματογραφική παραγωγή μετά το 
2010. Παρόλο που αρκετές αφηγήσεις επικεντρώνο-
νται κυρίως στην ανεργία (Σπυριδάκης, 2018· Ψημμέ-
νος, 2013), στην απόλυση ή στην ανεύρεση εργασίας 
(Kassaveti & Nikolaidou, 2018: 160–177), ορισμένες κι-
νηματογραφικές ταινίες επικεντρώνονται στη «μοίρα» 
του μικροεπαγγελματία, προτείνοντας εκδοχές με τις 
οποίες αντιμετώπισαν τα προβλήματα που σχετίζονταν 
με την ειδικότητά τους. Μια επιχείρηση εστίασης υπό 
ίδρυση παρουσιάζεται στην κινηματογραφική ταινία 
Wasted Youth (Αργύρης Παπαδημητρόπουλος & Jan 
Vogel, 2011): ένας αστυνομικός, o Βασίλης (Ιερώνυμος 
Καλετσάνος) έχει σχεδιάσει να ανοίξει μια πιτσαρία με 
τον φίλο του Τάκη (Γιάννης Τσορτέκης). Ωστόσο, την 

τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Ο Τάκης τον θεωρεί 
ήδη «αφεντικό», έχει βρει μάλιστα και νεαρούς για τη 
μεταφορά, καθώς και ρεκλάμα. Ο αστυνομικός όμως δι-
απιστώνει ότι «δεν είναι καιρός γι’ ανοίγματα», την επο-
χή που «ο ένας κλείνει μετά τον άλλο, γιατί ν’ ανοίξουν 
αυτοί πιτσαρία;». Αν και ο Τάκης τον διαβεβαιώνει ότι 
δεν θα κάνει τίποτε, ο αστυνομικός επιχειρηματολογεί 
λογικά «γιατί να πάρουν πίτσα από εσένα; Ποιος είσαι; 
Ο Τζουζέπε;». Στην ταινία σχολιάζεται κυνικά η φιλο-
κέρδεια και ο τυχοδιωκτισμός («Ζαμπόν, τυρί και φύγα-
με» συνοψίζει την ευκολία λειτουργίας και κερδοφορίας 
της πιτσαρίας) δυνάμει μικροεπαγγελματιών που εκμε-
ταλλεύονται τη συγκυρία της κρίσης για να βγάλουν 
άμεσα χρήματα.

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στις μι-
κρές επιχειρήσεις δεν προκύπτουν πάντοτε ως απότοκο 
των μεμονωμένων και καλοπροαίρετων ενεργειών συ-
γκεκριμένων κινηματογραφικών χαρακτήρων· κάποιες 
φορές παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα παρασκηνια-
κών οικογενειακών χειρισμών. Στο φιλμ A Blast (Σύλλας 
Τζουμέρκας, 2014), η κεντρική ηρωίδα Μαρία (Αγγελική 
Παπούλια) εγκαταλείπει τις σπουδές της στη Νομική 
και καταδικάζεται από την ανάπηρη αυταρχική μητέρα 
της (Θέμις Μπαζάκα) να αναλάβει το μικρό ψιλικατζί-
δικό τους, που μέσα σε μια δεκαετία βρίσκεται κατα-
χρεωμένο. Η μητέρα κρύβει τα τελευταία τρία χρόνια 
λογαριασμούς και δεν επικοινωνεί με τον λογιστή τους, 
αποκρύπτοντας ένα τεράστιο χρέος στην εφορία. Σε 
συνδυασμό με ένα καταναλωτικό δάνειο που αδυνατεί 
να αποπληρωθεί και μετά την αυτοκτονία της μητέρας 
της, η Μαρία θα πιέσει τον πατέρα της να κάψει μια δα-
σική έκταση έναντι αμοιβής για να εξασφαλίσει το απαι-
τούμενο ποσό.

Εικόνα 3  Διόρθωση (Θάνος Αναστόπουλος, 2007). Το αλβανικής καταγωγής αφεντικό του Γιώργου (Γιώργος Συμεωνίδης)  
του δίνει εντολές, περιγράφοντας παράλληλα τον τρόπο που απέκτησε την ψησταριά από τον πρώην ιδιοκτήτη της:  
αυτός συνοψίζεται στη φράση ότι «δεν φοβάται τη δουλειά». Με την ευγενική παραχώρηση της Fantasia Filmworks.
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Συμπεράσματα

Οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των μικροε-
παγγελματιών στον ελληνικό κινηματογράφο των τε-
λευταίων εξήντα ετών παρουσιάζουν μια σειρά από 
συχνά στερεοτυπικούς χαρακτήρες (άνδρες-γυναίκες), 
που, παράλληλα με την επαγγελματική ιδιότητά τους, 
συγκροτούν φορείς προσδιορισμένων κοινωνικών ταυ-
τοτήτων με όλα τα συμπαρομαρτούντα της κατασκευ-
ής τους. Περαιτέρω, η πρόσληψη της αναπαράστασης 
τέτοιου είδους ταυτοτήτων αξιώνει και έναν αντίστοιχο 
τρόπο ερμηνείας που εδράζεται ως επί το πλείστον σε 
μια χρονικά συγκεκριμένη επικαιρότητα και κοινωνικο-
πολιτικό συγκείμενο. Για τους Έλληνες σεναριογράφους, 
ιδιαίτερα εκείνους του Παλαιού Ελληνικού Κινηματο-
γράφου, ο βασικός σκοπός της κατασκευής κινηματο-
γραφικών χαρακτήρων που είναι μικροεπαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενοι και καθημερινοί αγωνιστές για 
την επιβίωσή τους, αποτελεί συχνά την αφορμή για κω-
μικές ή δραματικές περιπλοκές και, ίσως λιγότερο συ-
χνά, για μια βαθύτερη αναστοχαστική ματιά στον κόσμο 
της εργασίας.

Παρ’όλα αυτά, οι αναφορές σε στοιχεία που σχετίζο-
νται με την κοινωνική ανέλιξη, την εργασιακή συνανα-
στροφή, τις προστριβές και τις πρακτικές δεν θα πρέ-
πει να υποτιμηθούν· τουναντίον, παρέχουν ένα πλαίσιο 
κατανόησης για την καθημερινότητα και τα προβλήμα-
τα των μικροεπαγγελματιών ως μέρος μιας βιωμένης 
πραγματικότητας από μια μερίδα του ακροατηρίου. 
Μέσα από την παρουσίαση των μελετών περίπτωσης 
του παρόντος κεφαλαίου, διαπιστώνεται ότι οι ανα-
παραστάσεις της ταυτότητας και της επαγγελματικής 
δραστηριότητας των χαρακτήρων ακολουθούν μια αμ-
φίθυμη προοδευτική πορεία που εκκινεί με μια συγκρα-
τημένη αισιοδοξία, περιλαμβάνει μερικές περιόδους 

έντονης κινητικότητας, για να καταλήξει στην έκπτωση 
και στην ισοπέδωση κάθε επιχειρηματικού εγχειρήμα-
τος λόγω κρίσης – διακρίνεται, δηλαδή, έως έναν βαθ-
μό, μια προφανής αντιστοιχία με μεμονωμένες πρακτι-
κές, στρατηγικές και ρεπερτόριο συμπεριφορών, όπως 
λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή εμπειρία. Πρόκειται, 
δηλαδή, για την επανάληψη ενός κυκλικού σχήματος 
που επανέρχεται μέσα σε ένα διαφορετικό κοινωνικο-
πολιτικό συγκείμενο και αποδεικνύει την ευαλωτότητα 
των μικροεπαγγελματιών.

Ανακεφαλαιώνοντας, η συγκρότηση της κινηματο-
γραφικής ταυτότητας των μικροεπαγγελματιών στην 
ελληνική κινηματογραφία (1950–2018) πραγματοποι-
είται μέσα από τυχόν βιωμένες μεν, στερεοτυπικές δε 
αντιλήψεις για τους χαρακτήρες. Μια τέτοια προσέγ-
γιση συνδέεται με συγκεκριμένες κινηματογραφικές 
στρατηγικές στο πλαίσιο της πολιτιστικής βιομηχανίας: 
ο θεατής αναγνωρίζει στον κινηματογραφικό κόσμο τις 
πολιτισμικές σταθερές που επικρατούν στην καθημε-
ρινότητά του και με τη σεναριακή δραματοποίηση/γε-
λοιοποίησή τους ψυχαγωγείται. Συγχρόνως, μια τέτοια 
προσέγγιση αντανακλά τις άλλοτε ορατές και άλλοτε 
πιο υπόγειες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός 
ενός ιδιαίτερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, χωρίς 
πάντοτε να ενδιαφέρονται για αυτό ένθερμα ή να το 
αναπαράγουν πιστά – έτσι, λ.χ., εξαιρετικά σπάνια πα-
ρακολουθούμε μικροεπαγγελματίες να συνδικαλίζονται, 
εν αντιθέσει με τους υπαλλήλους που αγωνίζονται ορ-
γανωμένοι για τα απαράγραπτα εργασιακά δικαιώματά 
τους. Πάντως, σημασία έχει ότι ο «βερεσές», το καρδι-
οχτύπι και οι δόσεις για την εφορία κάνουν ορισμένες 
από τις καρδιές των Ελλήνων θεατών να σκιρτούν, κα-
θώς δεν πρόκειται για μια εξωπραγματική σεναριακή 
σύλληψη, παρά για μια πάντα επίκαιρη συνθήκη που θα 
συνεχίζει να απασχολεί όλους τους θεατές, μικροεπαγ-
γελματίες και μη.



121

Ε
Ν

Ό
Τ

Η
ΤΑ

 IΙI

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αθανασάτου, Γ. (2001), Ελληνικός κινηματογράφος (1950–1967). Λαϊκή μνήμη και ιδεολογία, Αθήνα: Finatec.

Αθανασάτου, Γ., Ρήγος, Άλ. & Σεφεριάδης, Σερ. (επιμ.) (1999), Η Δικτατορία 1967–1974. Πολιτικές πρακτικές, ιδεολογικός 
λόγος, αντίσταση, Αθήνα: Καστανιώτης / Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.

Αυγερίδης, Μ., Γαζή, Έ. & Κορνέτης, Κ. (2015), «Πρόλογος», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή & Κ. Κορνέτης (επιμ.), 
Μεταπολίτευση. Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δυο αιώνων, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 9–26. 

Αυδή-Καλκάνη, Ι. (1978), Η επαγγελματικά εργαζόμενη Ελληνίδα, Αθήνα: Παπαζήσης.

Βαμβακάς, Β. & Παναγιωτόπουλος, Π. (επιμ.) (2014), Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό 
λεξικό, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Βεργόπουλος, Κ. (1985), «Οικονομική κρίση και εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό νότο», 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 58, σσ. 107–108.

Γκιζέλης, Γ., Καυταντζόγλου, Α., Τεπέρογλου, Α. & Φίλιας, Β. (επιμ.) (1984), Παράδοση και νεωτερικότητα στις 
πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας: Μεταβαλλόμενα σχήματα, Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Δελβερούδη, Ε.-Α. (2006), Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου (1948–1974), Αθήνα: ΙΑΕΝ.

Ελεφάντης, Α. (1991), Στον αστερισμό του λαϊκισμού, Αθήνα: Ο Πολίτης.

Καραποστόλης, Β. (1985), Η καταναλωτική συμπεριφορά στην ελληνική κοινωνία (1950–1975), Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Κασσαβέτη, Ο.-Ε. (2017), Αντεστραμμένα κοσμοείδωλα. Δικαστικό δράμα, μελόδραμα, μαλακός ερωτικός κινηματογράφος 
(1966–1974). Μια πολιτισμική ανάγνωση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Κασσαβέτη, Ο.-Ε. (2014), Η ελληνική βιντεοταινία (1985–1990). Ειδολογικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις, 
Αθήνα: Ασίνη.

Κατσούδας, Κ. (2019), Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ο αιώνα, Αθήνα: ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Λυριντζής, Χρ. (1990), «Λαϊκισμός: η έννοια και οι πρακτικές», στο Χ. Λυριντζής & Η. Νικολακόπουλος (επιμ.), 
Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του ’80. Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος, Αθήνα: Θεμέλιο,  
σσ. 44–69.

Μπάδα, Κ. (2015), «Από τα ‘μοδιστρόνια’ και τις ‘μοδιστρούλες’, στις μοδίστρες δασκάλες και πάλι πίσω» , Ο κόσμος 
της εργασίας, 2, σσ. 43–53.

Παναγιωτοπούλου, Ρ. (2008), «‘Ορθολογικές’ ατομοκεντρικές πρακτικές στα πλαίσια ενός ‘ανορθολογικού’ 
πολιτικού συστήματος», στο Χρ. Λυριντζής, Η. Νικολακόπουλος & Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κοινωνία και 
πολιτική. Όψεις της Γ’ ελληνικής δημοκρατίας 1974–1994, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 249–263. 

Πετρονώτη, Μ. (1995), Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Δίκτυα κοινωνικών σχέσεων: Όψεις 
και αλληλεπιδράσεις με τη διαδικασία επαγγελματικής κινητικότητας, Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Ποταμιάνος, Ν. (2019), 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ. 1919–2019, Αθήνα: ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σπουρδαλάκης, Μ. (1988), ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δομή, εσωκομματικές συγκρούσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Αθήνα: Εξάντας.

Σπυριδάκης, Μ. (2018), Homo Precarious. Εμπειρίες ευαλωτότητας στην κρίση, Αθήνα: Πεδίο. 

Τσουκαλάς, Κ. (2010), Η επινόηση της ετερότητας. «Ταυτότητες» και «διαφορές» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
Αθήνα: Καστανιώτης.

Τσουκαλάς, Κ. (1996), Ταξίδι στο λόγο και την ιστορία. Κείμενα 1969–1996 (Τόμος Α’ & Β’), Αθήνα: Πλέθρον.

Τσουκαλάς, K. (1987), Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα: Θεμέλιο.

Χαντζαρούλα, Π. (2012), «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου», στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη & Ε. 
Παπαταξιάρχης (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και στην ιστορία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια,  
σσ. 121–220.

Χαντζαρούλα, Π. (2010), «Έμφυλες σχέσεις και αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα: εργάτριες και υπηρέτριες στη 
μεταπολεμική Αθήνα», στο Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολυμπίτου & Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 
20ό αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα: Θεμέλιο, σσ. 259–273.

Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013), Εργασία και κοινωνικές ανισότητες. Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό, Αθήνα: 
Παπαζήσης.

Ψημμένος, Ι. (2013) (επιμ.), Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια. Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.



122

Π
Τ

Υ
Χ

Ε
Σ

  Τ
Η

Σ
  ΙΣ

ΤΟ
Ρ

ΙΑ
Σ

  Τ
Η

Σ
  Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε

Ξενόγλωσση

Brogi S. et al. (2013), “Arbeit und ihre Repräsentation”, in S. Brogi, C. Freier, U. Freier-Otten & K. Hartosch (eds), 
Repräsentationen von Arbeit. Transdisziplinäre Analysen und Künstlerische Produktionen, Bielefeld: Transcipt,  
pp. 9–31 .

Hall, S. (1997), “The Work of Representation”, in S. Hall (ed.), Representation: Cultural Representation and Signifying 
Practices, London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage / Open University Press, pp. 13–74.

Hall, S. (1992) “The Question of Cultural Identity”, in S. Hall, D. Held & T. McGrew (eds), Modernity and its Futures. 
Understanding Modern Societies. An Introduction . Cambridge: Polity Press / Open University Press, pp. 273–325).

Hall, S. (1987). “Minimal Selves”, in H. K. Bhabha & L. Appignanesi (eds), Identity: The Real Me, London: ICA,  
pp. 45–47. 

Kellner, D. (1995), Media Culture, London: Routledge.

Kassaveti, U.-H. & Nikolaidou, A. (2018). “The Greek New Wave: Representing Work and Unemployment in Crisis”, 
in B. Kaklamanidou & A. Corbalán (eds), European Film and Television: Crisis Narratives and Narratives in Crisis 
London: Routledge, pp. 160–177. 

Kassaveti, U.-H. (2016). “Audio-visual Consumption in the Greek VHS Era: Social Mobility, Privatization and the 
VCR Audiences in the 1980s”, in K. Kornetis, E. Kotsovili & N. Papadogiannis (eds), Consumption and Gender in 
Southern Europe since the Long 1960s, London, New Delhi & New York: Bloomsbury, pp. 241–256. 

Khouri, M., & Varga, D. (2006). Introduction. Working on Screen. In M. Khouri & D. Varga (eds), Working on Screen: 
Representations of the Working Class in Canadian Cinema, Toronto: University of Toronto Press, pp. 3–24. 

Lash, S. & Friedman, J. (1996). “Introduction: Subjectivity and Modernity’s Other”, in S. Lash & J. Friedman (eds), 
Modernity and Identity, Oxford & Cambridge: Blackwell, pp. 1–30.

Mouzelis, N. (1978), Modern Greece. Facets of Underdevelopment, London & Basingstoke: McMillan Press.



123

Ε
Ν

Ό
Τ

Η
ΤΑ

 IΙI

Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύ-
νηση και καταγραφή του τρόπου με τον οποίον παρου-
σιάζονται οι επαγγελματοβιοτέχνες στις εικαστικές τέ-
χνες στην Ελλάδα κατά την τελευταία εκατονταετία. Αν 
και η συγκεκριμένη θεματική δεν αποτελεί μία από τις 
βασικές ενότητες στις οποίες αναφέρεται το έργο της 
πλειοψηφίας των ελλήνων εικαστικών, παρόλα αυτά η 
έρευνά μας θα καταδείξει έναν σημαντικό αριθμό έργων 
από μια ποικιλία Ελλήνων εικαστικών δημιουργών δια-
φορετικών σχολών και περιόδων, που με διαφορετικές 
σίγουρα αφετηρίες και προθέσεις επιλέγουν να εντά-
ξουν τέτοιου είδους θέματα στο έργο τους.

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 73 πίνακες από 20 
έλληνες ζωγράφους, που συγκροτούν ένα σημαντικό 
σώμα ελληνικής ζωγραφικής παραγωγής. Από το σύ-
νολο των παραπάνω πινάκων που μελετήθηκαν, επι-
λέχθηκαν να παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι από 
άποψη συνάφειας του έργου τους με το αντικείμενο της 
έρευνας. Από τη Σχολή του Μονάχου και τον ακαδημαϊ-
κό νεωτερισμό μέχρι την αναζήτηση της ελληνικότητας 
της Γενιάς του ’30 και έπειτα, μια ποικιλία ελλήνων ει-
καστικών δημιουργών διαφορετικών σχολών και περιό-
δων, με διαφορετικές σίγουρα αφετηρίες και προθέσεις, 
επιλέγει να εντάξει στο έργο της επαγγελματοβιοτέχνες, 
είτε μέσα από την προσπάθεια απεικόνισης των ίδιων 
των ανθρώπων, του αστικού τοπίου και της πόλης που 
αλλάζει, ή συχνά με ρομαντική πρόθεση για την απο-
τύπωση της εικόνας της πόλης αλλά και ενός τρόπου 
ζωής που πλέον χάνεται.

Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση του 
θέματος και του κυρίως μέρους της έρευνας, δηλαδή 
η ελληνική εικαστική παραγωγή, εστιάζοντας φυσικά 
στην αναπαράσταση των επαγγελματοβιοτεχνών σε 

αυτήν. Ξεκινώντας από τη Σχολή του Μονάχου με κά-
ποιους από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, 
παρουσιάζονται γνωστοί πίνακες που απεικονίζουν πιο 
παραδοσιακά κυρίως επαγγέλματα. Μεγαλύτερη εμβά-
θυνση γίνεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και στη 
γενιά του ’30, καθώς εκείνη την περίοδο κυρίως εντο-
πίζεται μεγαλύτερος αριθμός έργων που απεικονίζουν 
επαγγελματίες (ή το φυσικό χώρο του επαγγέλματός 
τους). Στη συνέχεια η έρευνα εστιάζει στη σύγχρονη 
ζωγραφική παραγωγή και τους νεότερους καλλιτέχνες 
που ακολούθησαν. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά 
στη ναΐφ ζωγραφική και στις όποιες διαφορές της από 
την επώνυμη σχετικά με τη θεματολογία της παρούσας 
έρευνας. Ακολουθεί μια αναλυτική προσπάθεια κατανό-
ησης της θεματικής «επαγγελματοβιοτέχνες», με βάση 
την περαιτέρω συνδυαστική μελέτη των έργων υπό εξέ-
ταση ως προς τα έτη δημιουργίας τους, τους κλάδους 
δραστηριότητας που απεικονίζουν, το αντικείμενο του 
επαγγέλματος αλλά και τη σχολή σύνθεσης στην οποία 
εντάσσονται.

Οι επαγγελματοβιοτέχνες 
στις εικαστικές τέχνες

Η απεικόνιση των επαγγελματοβιοτεχνών στις εικαστι-
κές τέχνες φαίνεται να αποτελεί ένα θέμα όχι ιδιαίτερα 
διαδεδομένο. Η εμφάνισή του στην ελληνική ζωγραφι-
κή παραγωγή αναδεικνύεται κυρίως ως αποτέλεσμα 
του εγχειρήματος για την αναπαράσταση, απεικόνιση 
και διερεύνηση του αστικού χώρου και λιγότερο ως μια 
εσκεμμένη αναπαράσταση των επαγγελματιών ή συ-
γκεκριμένων επαγγελμάτων. Αυτή συστηματοποιείται 
κυρίως την περίοδο του Μεσοπολέμου, παράλληλα με 
τη ραγδαία αλλαγή του αστικού περιβάλλοντος, κάτι 

2.  Εικαστικές τέχνες και 
επαγγελματοβιοτέχνες  
στην Ελλάδα: μια  
διαχρονική μελέτη
Αγγελίνα Α. Αποστόλου
Αρχιτέκτων Παν. Θεσσαλίας, Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΕΜΠ,
Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
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που έδωσε πλήθος ερεθισμάτων στους καλλιτέχνες της 
περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να απα-
ντήσουμε στο «γιατί» απεικονίζονται τελικά οι επαγ-
γελματίες, μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια ποικιλία 
απεικονιστικών προθέσεων που έχουν να κάνουν, τόσο 
με τη περιγραφή του τόπου και της τοπικότητας όσο και 
του χρόνου. 

Πρόκειται για κοινό τόπο το γεγονός πως η αστική 
τοπιογραφία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για 
τη μελέτη και καταγραφή των κοινωνικων, πολιτικών, 
οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών μιας εποχής, 
ενώ η διαχείριση –παρουσία ή απουσία– της ανθρώπι-
νης μορφής σε αυτή συχνά προσφέρει εξίσου σημαντι-
κές πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία του τό-
που αλλά και των επαγγελμάτων που τον συγκροτούν 
(Τσιαούσκογλου, 2014). Οι επαγγελματίες μπορεί να 
απεικονίζονται είτε στο πλαίσιο αναπαράστασης ως εκ-
φραστές του τόπου και ως μέρος του ή ως σχόλιο στον 
χρόνο, σε μια εποχή που έφυγε, συχνά με πρόθεση την 
αναπόληση του παρελθόντος στο πλαίσιο ενός κινήμα-
τος για «επιστροφή στις ρίζες» και στην παράδοση, είτε 
ως μια εκτίμηση ενός φουτουρισμού, μια περιγραφή με 
νοσταλγική διάθεση του νέου που έρχεται και που συ-
χνά και αυτό συνδέεται με μια νέα εικόνα της πόλης που 
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με ταχύτατους ρυθμούς 
αντικαθιστώντας την παλιά.

Έτσι, όπως επισημαίνει η Τσιαούσκογλου (2014), οι 
εικαστικοί καλλιτέχνες, αποτυπώνοντας όψεις της αστι-
κής ζωής στον δημόσιο χώρο, «προσφέρουν την ίδια 
στιγμή ένα χρονικό της καθημερινότητας και έναν δεί-
κτη, μέσω του οποίου εντοπίζονται οι ποιότητες και τα 
σφάλματα, τόσο του σύγχρονου ελληνικού χώρου όσο 
και της νοοτροπίας των ανθρώπων που τον κατοικούν» 
(Τσιαούσκογλου, 2014). Με τον τρόπο αυτό οι πληροφο-
ρίες που τα έργα μεταδίδουν είναι σημαντικές, περισ-
σότερο από την απλή περιγραφική απεικόνιση κάποιων 
επαγγελματιών ή επαγγελμάτων. Κάποιος μπορεί επι-
πλέον να αναγνώσει πληροφορίες για τις κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτισμικές, ίσως ακόμη και πολιτικές 
συνθήκες της εποχής που εντάσσονται/δημιουργούνται 
ή/και της εποχής που επιχειρούν να απεικονίσουν.

Οι επαγγελματοβιοτέχνες 
στην ελληνική ζωγραφική 
παραγωγή

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Αρχικά οφείλουμε να εκκινήσουμε με αναφορά στη Σχο-
λή του Μονάχου, ή αλλιώς τον «ακαδημαϊκό ρεαλισμό», 
που φαίνεται να αποτελεί το πλέον σημαντικό εικαστικό 
κίνημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, 
με την ενθάρρυνση και συνδρομή του ελληνικού Κρά-
τους, πολλοί έλληνες καλλιτέχνες έφτασαν στην Ακα-
δημία Καλών Τεχνών του Μονάχου για να σπουδάσουν 
εικαστικές τέχνες, και κυρίως ζωγραφική.

Το έργο των ελλήνων ζωγράφων της Σχολής του 
Μονάχου διακρίνεται για την εξαιρετική τεχνική του στη 
χρήση των χρωμάτων, σε βάρος πολλές φορές και της 
εκφραστικότητας. Οι σκηνές που απεικονίζουν οι ζω-
γράφοι του ακαδημαϊκού ρεαλισμού έχουν κάτι το πο-
μπώδες και θεατρικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει την 

παντελή έλλειψη συναισθημάτων. Στον ακαδημαϊκό ρε-
αλισμό προέχει η ηθογραφία, δηλαδή η απεικόνιση του 
βίου των αστικών κέντρων και, κυρίως, της υπαίθρου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση του αρχιτεκτονήμα-
τος, της τοπικής φορεσιάς και των αντικειμένων. Ακο-
λουθεί η προσωπογραφία, η τοπιογραφία και τέλος η 
νεκρή φύση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Νικηφόρος Λύτρας (1832–1904)
Ο Νικηφόρος Λύτρας είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους έλληνες ζωγράφους και δασκάλους της ζωγρα-
φικής κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρείται επίσης ένας από 
τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Σχολής του 
Μονάχου και πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της διδα-
σκαλίας των Καλών Τεχνών στην Ελλάδα. Ο Νικηφόρος 
Λύτρας κατάφερε να αποτυπώσει την κοινωνία της επο-
χής του ζωγραφίζοντας την καθημερινή ζωή των απλών 
ανθρώπων στην ύπαιθρο αλλά και στα αστικά κέντρα. 
Στα έργα του διακρίνεται η απλότητα και η ευαισθησία, 
καθώς και μια ποιητική απόδοση των μορφών που απει-
κονίζονται.

Ένα από τα πιο γνωστά του έργα σχετικά με τη θεμα-
τολογία της έρευνας είναι ο πίνακας με τίτλο «Ο Γαλα-
τάς σε ώρα ανάπαυσης», ένα έργο του 1895 που απεικο-
νίζει έναν άντρα καθισμένο να παίζει μουσικό έγχορδο 
όργανο (πιθανόν τζουρά) και ντυμένο με παραδοσιακή 
φορεσιά με φουστανέλα. (https://www.nationalgallery.gr/
el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/h-astikh-taxi-kai-
oi-zographoi-tis/ithographia/galatas-se-ora-anapausis.
html)

Νικόλαος Γύζης (1842–1901) 
Ο Νικόλαος Γύζης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, μέλος και εκείνος 
της «Σχολής του Μονάχου». Σπουδαστής στην Ακαδημία 
του Μονάχου, ενστερνίστηκε όλες τις αρχές των γερμα-
νών δασκάλων του, παράγοντας έργα σπάνιας επιδεξι-
ότητας μέσα στα όρια του ιστορικού ρεαλισμού και της 
ηθογραφίας. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι οι πίνα-
κες, «Ο Κουρέας» του 1880 και «Ο Ζαχαροπλάστης» του 
1898, που η θεματολογία τους εμπίπτει στα ζητούμενα 
της παρούσας έρευνας. 

Γεώργιος Ιακωβίδης (1853 –1932)
Ο εικαστικός Γεώργιος Ιακωβίδης είναι και αυτός ένας 
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του καλλι-
τεχνικού κινήματος της λεγόμενης «Σχολής του Μονά-
χου». Τα θέματά του, παρότι ζωντανά και γεμάτα με το 
ελληνικό φως, διακατέχονται από τη θεατρικότητα και 
την αυστηρότητα που επέβαλε ο ακαδημαϊσμός. Στα 
χρόνια της παραμονής του στη Γερμανία, τα θέματά 
του ήταν κυρίως σκηνές της καθημερινής ζωής, ιδίως 
συνθέσεις με παιδιά, εσωτερικά σπιτιών, νεκρές φύσεις, 
λουλούδια, κ.τ.λ. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα 
στράφηκε προς τη δημιουργία πορτραίτων και υπήρ-
ξε ένας από τους πιο σπουδαίους έλληνες προσωπο-
γράφους. Διακρίθηκε κυρίως ως ζωγράφος παιδικών 
σκηνών, προσωπογραφιών και ανθογραφιών. Από τους 
πιο γνωστούς πίνακές του που απεικονίζουν παιδιά 
που ασκούν κάποιο επάγγελμα είναι οι παρακάτω: «Ο 
μικρός καστανάς» (1887) https://www.nationalgallery.
gr/el/sulloges/collection/sulloges/italopaido-pou-gelaei-
i-o-mikros-kastanas.html, «Ο μικρός βιοπαλαιστής» 
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(1887) και «Η κοιμισμένη ανθοπώλης» 1900. https://
www.nationalgallery.gr/el/sulloges/collection/sulloges/i-
prosphugopoula-i-koimismeni-anthopolis.html

Μεσοπόλεμος και γενιά  
του ’30

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Από την εποχή του Μεσοπολέμου και μετά, στις τέχνες 
όπως και στην αρχιτεκτονική κάνει την εμφάνισή του 
το κίνημα «επιστροφή στην παράδοση». Το κίνημα «ελ-
ληνικότητας», όπως αλλιώς αναφέρεται, αφορά στη με-
λέτη της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς, ως βάση 
όμως για τη σύγχρονη δημιουργία. Την εποχή αυτή συν-
διαλέγεται ο μοντερνισμός με τη λαϊκή παράδοση (Φλώ-
ρου, 1999).

Το κίνημα αυτό καθώς και ο κοσμοπολιτισμός, που 
επικράτησαν κατά τις δεκαετίες ’20 και ’30, είναι οι εμ-
φανέστερες καταβολές που έφτασαν από το εξωτερι-
κό και επηρέασαν τη γενιά του ’30, η οποία είχε έντονη 
παρουσία σε όλους τους τομείς της τέχνης. Πρόκειται 
για ένα κίνημα ανανέωσης, πρώτα από όλα ιδεολογικό 
παρά αυστηρά καλλιτεχνικό, στους κόλπους του οποίου 
συνενώνονται καλλιτέχνες από όλους τους εικαστικούς 
τομείς (Ξυδιά, 2015). Οι περισσότεροι καλλιτέχνες της 
γενιάς του ’30 –και οι περισσότεροι από αυτούς που θα 
αναφερθούν παρακάτω– προέρχονται από μια αστική 
προοδευτική τάξη και συνήθως είναι μορφωμένοι. Είναι 
ανοικτοί σε επιρροές και αναπτύσσουν διάλογο με πρό-
τυπα και καλλιτεχνικές κινήσεις από την Ευρώπη, αλλά 
ταυτόχρονα αναζητούν την ελληνική μορφή στα έργα 
τους. Οι καλλιτεχνικές τους αντιλήψεις συνδέονται άρ-
ρηκτα με την έννοια της ελληνικότητας (Βακαλό, 1983). 

Μέσα σε αυτό το κλίμα η αποτύπωση του αστικού 
χώρου, και μέσω αυτού η αποτύπωση της καθημερινής 
ζωής, έγινε θέμα μελέτης για αρκετούς καλλιτέχνες. Με 
τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία λοιπόν να μελετηθεί 
μέσα από τις καλλιτεχνικές καταγραφές η αποτύπωση 
των επαγγελμάτων και των επαγγελματιών. Η καλλιτε-
χνική αποτύπωση του αστικού χώρου αποτελεί σημα-
ντικό στοιχείο για την καταγραφή και μελέτη, εκτός του 
χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας της εκάστοτε εποχής 
ή περιοχής, και των κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών 
και πολιτισμικών συνθηκών που τη συγκροτούν. Από 
την άλλη πλευρά, η διαχείριση της ανθρώπινης μορφής 
εντός του αστικού/επαγγελματικού χώρου, η παρουσία 
ή και απουσία της προσφέρει επίσης σημαντικές πλη-
ροφορίες τόσο για την ανθρωπογεωγραφία του τόπου, 
της εποχής αλλά κυρίως του ίδιου του θέματος που 
αυτή η απεικόνιση διαπραγματεύεται. Μπορούμε έτσι 
να ισχυριστούμε πως οι καλλιτέχνες, αποτυπώνοντας, 
στον δημόσιο χώρο κυρίως, όψεις της αστικής ζωής, 
«προσφέρουν ένα χρονικό της καθημερινότητας και 
έναν δείκτη, μέσω του οποίου εντοπίζονται οι ποιότη-
τες και τα σφάλματα, τόσο του σύγχρονου χώρου όσο 
και της νοοτροπίας των ανθρώπων που τον κατοικούν» 
(Τσιαούσκογλου, 2014).

Παρόλα αυτά, στη νεοελληνική ζωγραφική, ο αστι-
κός χώρος, η πόλη, ως εικαστικό θέμα και κατά συνέπεια 

ο άνθρωπος και η καθημερινότητά του μέσα σε αυτόν 
–συμπεριλαμβανομένων των επαγγελμάτων– άργησε 
αρκετά να εμφανισθεί. Στον ευρωπαϊκό χώρο, ήδη από 
τις αρχές του 20ού αιώνα, ο αστικός χώρος θα κεντρί-
σει το ενδιαφέρον των ζωγράφων. Την ίδια περίοδο, στη 
νεοελληνική καλλιτεχνική δημιουργία δεν παρατηρείται 
αντίστοιχη ενασχόληση με το αστικό τοπίο. Σύμφωνα με 
τη Δεβετζή, ο ακαδημαϊσμός της Σχολής του Μονάχου, η 
ηθογραφία, η καθυστερημένη αστικοποίηση και τα κα-
τάλοιπα της ζωγραφικής του 19ου αιώνα επιβράδυναν 
την εμφάνιση της εικονογράφησης του αστικού χώρου 
στον ελληνικό εικαστικό κόσμο (Δεβετζή, 2019). 

Η έντονη αλλαγή στην εικόνα της πόλης όπως ήταν 
γνωστή έως τότε, με τον πολλαπλασιασμό των πολυκα-
τοικιών ήδη από τη δεκαετία του 1930, κάτι που μεταξύ 
άλλων σήμαινε και την κατεδάφιση πολλών νεοκλασι-
κών κτηρίων, έφερε μεγάλες αλλαγές στην πραγματικό-
τητα των καλλιτεχνών. Αυτή η ξαφνική αλλαγή της φυ-
σιογνωμίας του αστικού χώρου, του χώρου που ζούσαν, 
δρούσαν και κινούνταν, καλλιέργησε τη νοσταλγία αρ-
κετών καλλιτεχνών για το παρελθόν και τους έστρεψε 
στο να εντάξουν στη θεματολογία τους τον αστικό χώρο 
και τον άνθρωπο-αστό, μέσα βέβαια από μια νοσταλ-
γική οπτική. Παρόλα αυτά, η ανθρώπινη παρουσία στα 
έργα της εποχής (κάτι που συνέχισε και στις επόμενες 
δεκαετίες του ‘50–‘80) είναι ιδιαίτερα υποτονική, αφού 
έμφαση δόθηκε στο αρχιτεκτονικό τοπίο που άλλαζε 
ταχύτατα και όχι τόσο στις πραγματικές συνθήκες ζωής 
των κατοίκων (Δεβετζή, 2019).

Όταν οι Έλληνες καλλιτέχνες απεικονίζουν την πρωτεύουσα 
[…] μετατρέπεται μέσα από το βλέμμα τους, σε σύμβολο της 
πόλης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η 
πόλη μοιάζει να είναι για τους Έλληνες καλλιτέχνες ο καθρέ-
φτης των ανθρώπων της, η ταυτότητα της ίδιας της Ελλάδας 
(Παπαποστόλου, 2010).

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι της γενιάς αυτής στις εικα-
στικές τέχνες είναι ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο Σπύρος 
Παπαλουκάς, ο Φώτης Κόντογλου, ο Γιάννης Τσαρούχης, 
ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 
ο Γιώργος Μπουζιάνης, ο Γιώργος Γουναρόπουλος. Πα-
ρακάτω παρουσιάζεται το έργο ορισμένων από τους πιο 
γνωστούς έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς 
του ’30, η οποία προσέφερε σημαντικά δείγματα/έργα 
ζωγραφικής της θεματικής που ενδιαφέρει τη μελέτη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ‘30

Σπύρος Βασιλείου (1903–1985)
Ο Σπύρος Βασιλείου είναι ένας από τους σημαντικούς 
εκπροσώπους του κινήματος «επιστροφή στην παρά-
δοση». Ένας καλλιτέχνης που όμως δεν αποστρέφει 
το βλέμμα του από τα σύγχρονα κινήματα του μοντερ-
νισμού. Η θεματολογία του έργου του κινείται κυρίως 
στην απεικόνιση του αστικού τοπίου της Αθήνας, με μια 
ξεκάθαρα νοσταλγική χροιά στην αναπαράσταση της 
φυσιογνωμίας της πόλης. Όλη του η εκφραστική δύνα-
μη, πηγάζει από την ονειροπόληση, από την αγάπη του 
για την πόλη και την εποχή που χάνεται, καθώς και την 
επιθυμία του να σώσει την εικόνα της, όπως αυτή έχει 
εντυπωθεί στη σκέψη του, μέσα από την ανάμνηση και 
την εμπειρία του ως κατοίκου της σε μία εποχή αλλε-
πάλληλων αλλαγών, που επηρέασαν σε όλα τα επίπεδα 
την αστική ζωή (Δεβετζή, 2019).
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Από την άλλη πλευρά, τα έργα του Βασιλείου με κε-
ντρικό θέμα τον άνθρωπο αποτελούν ένα πολύ μικρό 
μέρος στο σύνολο του έργου του. Ως ένας κατεξοχήν 
τοπιογράφος της πόλης, η ανθρώπινη παρουσία δεν εί-
ναι συχνή, αλλά και όταν αυτή περιλαμβάνεται στον πί-
νακα δεν είναι ενεργή (βλ. πίνακα: «Ο Φωτογράφος»). Η 
παρουσία του ανθρώπου στους πίνακες του Βασιλείου 
αντίθετα, υποδηλώνεται μέσα από τις λεπτομέρειες στα 
αντικείμενα (βλ. πίνακα: «Ένα μαγαζάκι της οδού Αθηνάς 
ζωγραφισμένο με πάσαν λεπτομέρειαν»). (Επιθεώρηση 
Τέχνης, 46–48 (Οκτώβριος–Δεκέμβριος 1958), σ. 58) 

Νικόλαος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906–1994)
Για την εποχή του Μεσοπολέμου και μετά το ζήτημα της 
ελληνικότητας στην τέχνη καθώς και η μελέτη της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς γίνονται πιο επίκαιρα και σημα-
ντικά από ποτέ. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ζωγράφος 
Νικόλαος Χατζηκυριάκος-Γκίκας δεν θα μπορούσε να 
μείνει ανεπηρέαστος μπροστά στους προβληματισμούς 
της γενιάς του 1930.

Η αναπαράσταση της ανθρώπινης μορφής (ακόμη 
και η προσωπογραφία) σπάνια απασχόλησε το Χατζη-
κυριάκο Γκίκα. Αντίθετα, παρατηρούμε μεγάλη και λε-
πτομερή ενασχόληση με τον χώρο είτε εσωτερικό είτε 
εξωτερικό. Από τις πιο γνωστές σειρές έργων του, η 
σειρά έργων «Ράφτες» («Ράφτης ΙΙ», «Ράφτης ΙΙΙ», «Οι 
τρεις ραφτάδες», 1936) αποτελεί μια από τις πιο χαρα-
κτηριστικές προσπάθειες του ζωγράφου να συνενώσει 
τον κυβισμό με στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης. Η 
μορφή του ράφτη, το εργαστήριο και τα σύνεργα της 
δουλειάς του παρουσιάζονται στο έργο του ζωγράφου, 
ενώ επιμέρους στοιχεία αναπτύσσονται σε μικρότερες 
συνθέσεις. Ο ράφτης είναι από τα επαγγέλματα εκείνα 
που χάνονται, προκαλούν νοσταλγία και αποτυπώνονται 
στο έργο των καλλιτεχνών της περιόδου που μελετάται. 
Είναι χαρακτηριστικό στα συγκεκριμένα έργα πως εδώ 
απεικονίζεται ο ίδιος ο επαγγελματίας, ο ράφτης –ο 
ίδιος ο τίτλος του έργου μας πληροφορεί ξεκάθαρα για 
αυτό– και όχι μόνο το εργαστήριό του. 

Παράλληλα, αυτό το διάστημα ο Χατζηκυριάκος Γκί-
κας ασχολείται και με έργα με θεματολογία εμπνευσμέ-
νη από την καθημερινή ζωή, έργα στα οποία απεικονί-
ζονται για παράδειγμα καφενεία ή ταβέρνες. Το 1939, ο 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας φιλοτεχνεί τα έργα: «Εξοχικό κα-
φενείο» και «Οπωροπωλείο ο Απόλλων» (https://www.
nationalgallery.gr/el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/
meta-ton-polemo/hatzikuriakos-gkikas/oporopoleion-o-
apollon.html) , τα οποία βέβαια βρίσκονται σε διαφο-
ρετική κατεύθυνση από τα έργα που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ζωγράφος 
ανταποκρίνεται στα αισθητικά κριτήρια της γενιάς του 
’30 και ερχόμενος στην ελληνική θεματολογία, απεικονί-
ζει όψεις της ελληνικής λαϊκής πραγματικότητας, όπως 
καφενεία και μικρομάγαζα, τυπικούς δηλαδή χώρους 
συνάθροισης των Ελλήνων και κατοίκων της πόλης 
(Βαλκανά, 2011). 

Γιάννης Τσαρούχης (1910–1989)
Στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη συγκεντρώνεται ένα 
σύνολο τύπων και μορφών της νεοελληνικής κοινωνί-
ας και της πολιτισμικής παράδοσης του τόπου, χωρίς 
ωστόσο αυτές να καταλήγουν σε στημένες φολκλορικές 
εικόνες, προσκολλημένες στο παρελθόν. «Η πνευματική 
κληρονομιά χρησιμοποιείται στα έργα του για να απο-
δώσει την βιωμένη ελληνική πραγματικότητα» (Ξυδιά, 
2015). Στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη ανακαλύπτονται 

αρκετοί ζωγραφικοί πίνακες –κάποιοι από τους οποί-
ους αρκετά γνωστοί– που αναπαριστούν θέματα που 
εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται το «Ιχθυοπωλείο», το «Μανάβικο», το «Ξενοδο-
χείον Αργοστόλιον», καθώς και τα έργα «Ο κουρέας»,«Ο 
ζωγράφος και το μοντέλο του», και το «Τυροκόμος με 
χτυπημένο το ένα μάτι», για τα οποία είναι σημαντικό να 
αναφερθεί πως αναπαριστούν τον ίδιο τον επαγγελμα-
τία (ανθρωποκεντρική ζωγραφική) και όχι μόνο το ερ-
γαστήριο – μαγαζί του, κάτι που συνήθως βλέπουμε στα 
έργα που μελετώνται.

Σημαντική στιγμή στο έργο του Τσαρούχη είναι μετά 
το 1950 –εποχή κατά την οποία παρήχθησαν και κάποια 
από τα σημαντικότερα έργα του– που ασχολείται με την 
αναπαράσταση των καφενείων, μια μεγάλη θεματική 
που θα καταλήξει να γίνει «σήμα κατατεθέν της Τσα-
ρουχικής μυθολογίας» (Ξυδιά, 2015)· τα έργα αυτά είναι 
ενδεικτικά της απεικόνισης του αστικού τοπίου και κυ-
ρίως νεοκλασικών κτηρίων. 

Στα «Καφενεία» του Τσαρούχη, συνυπάρχουν η νο-
σταλγία της παιδικής ηλικίας με το βιωματικό στοι-
χείο αλλά και η ανάδειξη ενός θέματος καίριου για τον 
καλλιτέχνη, επιβεβαιώνοντας έτσι την πρόθεσή του να 
απεικονίσει μορφές της παράδοσης που όμως ανήκουν 
στη σύγχρονη πραγματικότητα. Συγχρόνως, με αυτά τα 
έργα ο ζωγράφος θα κάνει τη μετάβαση από τον κλει-
στό χώρο στον ανοιχτό (Φλώρου, 1999). Θα βγει από το 
εσωτερικό των σπιτιών και θα περιπλανηθεί στην πόλη, 
παρατηρώντας την καθημερινότητα των κατοίκων της, 
τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και τη ζωή του 
σύγχρονου έλληνα αστού (Δεβετζή, 2019).

Η σειρά «Καφενεία» αποτελείται από τα τρία γνω-
στότερα και πιο κεντρικά καφενεία του κέντρου της 
Αθήνας εκείνης της εποχής: το καφενείο «Ο Παρθενών», 
το καφενείο Μαυροκέφαλου και το καφενείο «Το Νέον», 
τα οποία θα ζωγραφιστούν από τον Τσαρούχη σε διά-
φορες παραλλαγές. Η επιλογή αναπαράστασης των κα-
φενείων από το Γ. Τσαρούχη σίγουρα δεν θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κανείς πως είναι τυχαία. Πρόκειται για χώ-
ρους χαρακτηριστικούς και πλήρως ενταγμένους στην 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της πόλης. Τα καφενεία 
ως τέτοιοι χώροι συγκέντρωσης συνδυάζουν τον ιδιωτι-
κό με τον «δημόσιο» χαρακτήρα. «Παρ’ ότι δηλαδή είναι 
χώροι ιδιωτικοί, η χρήση τους είναι ανοιχτή στο σύνολο 
του πληθυσμού, λειτουργώντας ως πυρήνες κοινωνικής 
συναναστροφής» (Δεβετζή, 2019).

Εξίσου σημαντικό να σημειωθεί είναι το ποια ήταν η 
χρήση αυτών των χώρων εκείνη την εποχή και ποια η 
σημασία της για τους αστούς. Τα καφενεία συνδέονται 
με το χαρακτήρα, τη χρήση, τη ζωή των κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης. Σύμφωνα με τη Μ. Δεβετζή (2019) 
«Τα καφενεία ήταν ένα σκηνικό της ζωής του σύγχρο-
νου Αθηναίου, μια σκηνή όπου διαδραματίζονταν τα 
απλά καθημερινά γεγονότα της ζωής των ανθρώπων 
μιας πόλης που βίωνε τις αλλαγές και τις εξελίξεις του 
σύγχρονου τότε κόσμου». Για αυτό το λόγο ίσως απο-
τελούν και μία από τις κύριες θεματικές στο έργο του 
μεγάλου ζωγράφου.

Κάτι που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι πως παρά το 
γεγονός ότι τα καφενεία αποτελούν ένα χώρο συνά-
θροισης, ένα σημαντικό πόλο έλξης των κατοίκων της 
πόλης, στα έργα του ο Γιάννης Τσαρούχης επιλέγει να 
μην αναπαραστήσει τον άνθρωπο. Και όπου εμφανίζε-
ται η ανθρώπινη μορφή αποτελεί μάλλον ένα διακοσμη-
τικό, συμπληρωματικό στοιχείο του έργου και σίγουρα 
όχι το κύριο ή κεντρικό του θέμα.
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Η νεώτερη ζωγραφική 
παραγωγή μετά τη γενιά  
του ’30

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ

Η μεταπολεμική γενιά είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
ανθρωποκεντρική και επιγονική, προσηλωμένη στα με-
γάλα πρότυπα της Γενιάς του ‘30. Αρκετοί είναι εκείνοι 
οι ζωγράφοι της περιόδου που ως επίγονοι ασπάστηκαν 
το ιδεολογικό πρόσταγμα της γενιάς του ’30 επιχειρώ-
ντας να προσφέρει ο καθένας ελληνική νοηματοδότηση 
στην πρόσληψη της μοντέρνας τέχνης (Γ. Σικελιώτης, Α. 
Βουρλούμης, Κ. Μαλάμος, Γ. Μανουσάκης, Θ. Φανουρά-
κης, Γ. Μιγάδης, Γ. Παραλής, Νίκη Καραγάτση κ.ά.). Αντί-
στοιχα, οι έλληνες ζωγράφοι συγχρονίζονται με τις νέες 
αφαιρετικές τάσεις Ευρώπης και Αμερικής στα μέσα της 
δεκαετίας του ’50, με καλλιτέχνες όπως οι Α. Κοντόπου-
λος, Τ. Μάρθας, Γ. Σπυρόπουλος, Γ. Βακαλό, Γ. Μαλτέζος, 
Κ. Ξενάκης, Χ. Λεφάκης, Ν. Σαχίνης κ.ά.

Παράλληλα, η επίδραση του εξπρεσιονισμού φαί-
νεται να είναι περιορισμένη στην Ελλάδα. Οι λιγοστοί 
εκπρόσωποί του δεν φτάνουν ποτέ στη βιαιότητα της 
έκφρασης των βορειοευρωπαίων ομοτέχνων τους. Ο 
Γιώργος Μπουζιάνης, ο οποίος σπούδασε και έδρασε 
στη Γερμανία, παραμένει ο αυθεντικότερος και ίσως ο 
πιο πρωτότυπος έλληνας εξπρεσιονιστής. Παράλληλα, 
στην Ελλάδα επιβιώνει πάντα ένα ισχυρό παραστατικό 
ρεύμα που δεν είναι καθόλου συντηρητικό αφού ενσω-
ματώνει, υποτάσσοντάς τους στις δικές του εκφραστικές 
ανάγκες, τους κώδικες της πρωτοπορίας. Ο Παναγιώτης 
Τέτσης, ο Γιώργος Μαυροΐδης, ο Πάρις Πρέκας και οι νε-
ότεροι Δημήτρης Μυταράς, Χρήστος Καράς, Δημοσθέ-
νης Κοκκινίδης, Μάκης Θεοφυλακτόπουλος αποτελούν 
μερικές τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ  
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Γεώργιος Παραλής (1908–1975)
Ένας από τους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν στο έργο 
τους με την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ο Γεώργιος 
Παραλής. Κυρίως μετά το 1960 αρχίζει να ζωγραφίζει 
τα παλιά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης που είχαν αρχίσει 
να χάνονται – κυρίως τις βιτρίνες τους. Ήταν, ίσως, μια 
προσπάθεια να τα σώσει από την εξαφάνιση. Έτσι, δη-
μιούργησε τη σειρά «Μαγαζάκια και βιτρίνες» που εξέ-
θεσε το 1972 στην Αθήνα και αναπαριστούσε διάφορα 
υπαρκτά μαγαζιά της πόλης. Είναι εμφανής η προσήλω-
ση του καλλιτέχνη στη λεπτομέρεια καθώς και η απου-
σία του ανθρώπου από τους πίνακές του. Ωστόσο, παρά 
τον ρεαλισμό, στο έργο του επικρατεί έντονα το συναί-
σθημα (Σφυρίδης, 2008).

Γιάννης Μόραλης (1916–2009)
Ο εικαστικός Γιάννης Μόραλης υπήρξε ένας από τους 
πιο γνωστούς έλληνες καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Πρό-
κειται για έναν καλλιτέχνη που έπαιξε σημαντικό ρόλο 
σε σειρά από επιλογές και κατευθύνσεις της εικαστικής 
παραγωγής στην Ελλάδα τα χρόνια που ακολούθησαν.

Το ζήτημα της ελληνικότητας υπήρξε βασικό στοι-
χείο στο έργο του, για αυτό το λόγο και πολλοί μελετη-
τές του δεν ταυτίζουν τη μοντέρνα έκφρασή του με τους 
καλλιτέχνες του ‘60 και του ‘70, των οποίων η αντίδρα-
ση στο ζήτημα της ελληνικότητας υπήρξε μεγάλη. Στο 
έργο του δεν υπάρχει τίποτα το αυθόρμητο. Το αποτέ-
λεσμα της σύνθεσής του ήταν πάντα υπό έλεγχο, ενώ εκ 
των υστέρων δεν έμπαινε στη διαδικασία ερμηνείας της. 

Από το σύνολο του έργου του, η έρευνα θα σταθεί σε 
μια σειρά πινάκων σχετικών με τη θεματολογία της. Στο 
ζωγραφικό πίνακα του Γιάννη Μόραλη που τιτλοφορεί-
ται «Στον υπαίθριο φωτογράφο» και χρονολογείται το 
1934, όταν δηλαδή ο ζωγράφος ήταν μόλις δεκαοκτώ 
ετών αλλά βρισκόταν ήδη στο τρίτο έτος των πανεπι-
στημιακών του σπουδών, γίνονται αισθητές οι αναφο-
ρές στις πολιτιστικές ρίζες του καλλιτέχνη που προ-
κειται να χαρακτηρίσουν αργότερα, άμεσα ή έμμεσα, 
το σύνολο του έργου του. Μέσα από τη σύνθεση αυτή, 
με τις στημένες –ενώπιον του φωτογράφου– φιγούρες 
στο πρώτο πλάνο και τον Παρθενώνα στο βάθος, είναι 
φανερή η αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας, μέσα 
από το σχήμα της «ελληνικότητας» που σφράγισε ιδε-
ολογικά τη γενιά του ‘30. (https://www.nationalgallery.gr/
el/zographikh-monimi-ekthesi/painting/mesopolemos/i-
genia-tou-30-paradosi-kai-monternismos/ston-upaithrio-
photographo.html)

Άλλα ζωγραφικά έργα του Γιάννη Μόραλη με θεμα-
τολογία σχετική με τη θεματική που μελετάται είναι: το 
«Κουρείον», 1934, «Ο Ράφτης», 1934, το «Εδωδιμοπω-
λείο», Αίγινα, 1950, το «Καφενείο», Αίγινα, 1950. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αντίστοιχα θέματα 
συναντούμε και στο έργο άλλων καλλιτεχνών που με-
λετώνται. Στον πίνακα «Καφενειο», όπως γίνεται σαφές 
και από την υπογραφή του πίνακα, το 1950 ο καλλιτέ-
χνης αποτυπώνει καφενείο στην Αίγινα που αποτελούσε 
σημείο συνάντησης του ιδίου με γνωστούς και φίλους, 
αλλά και άλλους γνωστούς έλληνες καλλιτέχνες, όπως 
ο Γιάννης Τσαρούχης. Τα χρώματα που κυριαρχούν 
στον πίνακα, το γαλάζιο και το κίτρινο, προσπαθούν να 
αποτυπώσουν το νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής κτήριο 
και να αποδώσουν την εικόνα και τη ζωή του νησιού. 

Κλείνοντας, σύμφωνα με το Δημήτρη Παπαστάμο 
(Φωτόπουλος, 1988), ο Γιάννης Μόραλης: «Χωρίς να εί-
ναι ο προφητικός οραματιστής μιας νέας εποχής για την 
τέχνη, ο Μόραλης παίρνει τη θέση του καλλιτέχνη που 
καταγράφει την εποχή του και κάνει τη ζωγραφική του 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εποχής».

Διάκριση επώνυμης  
και λαϊκής ζωγραφικής

ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η αποτύπωση, απόδοση ή παρουσίαση του αστικού 
τοπίου και μέσω αυτού της καθημερινής ζωής και των 
επαγγελμάτων –τις περισσότερες όπως είδαμε φορές 
χωρίς την παρουσία των ανθρώπων– απασχόλησε σε 
σημαντικό βαθμό την ελληνική επώνυμη ζωγραφική. 
Ενδιαφέρον θα ήταν να μελετηθεί και το πώς κινήθη-
καν οι καλλιτέχνες της λαϊκής και ναΐφ ζωγραφικής και 
τέχνης γενικότερα, που φαίνεται να ασχολούνται περισ-
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σότερο με θέματα του αγροτικού περιβάλλοντος – κάτι 
που ίσως έχει αρχίσει να αλλάζει στην σύγχρονη εποχή.

Η θεματολογία λοιπόν της ναΐφ ζωγραφικής στρέφε-
ται στην απεικόνιση αγροτικών και κτηνοτροφικών ερ-
γασιών, στοχεύοντας στην αποτύπωση του μόχθου των 
ανθρώπων και των δυσκολιών της αγροτικής ζωής. Η 
λαϊκή τέχνη συνδέεται με το βίωμα, ενώ ο ακαδημαϊσμός 
προτείνει ένα ιδεατό πρότυπο, που δεν περιλαμβάνει 
απαραίτητα την αυθεντικότητα μιας βιωμένης εμπειρί-
ας. Εδώ η αναπαράσταση του ανθρώπου γίνεται βασικό 
στοιχείο των έργων. Η ενότητα αυτή εστιάζει στη μελέ-
τη κάποιων από τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
αυτής της ομάδας ζωγράφων, του σημαντικότερου σί-
γουρα σύγχρονου έλληνα λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου 
Χατζημιχαήλ (1867/1870–1934) και του κύπριου Μιχαήλ 
Κάσσιαλου (1885–1974).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1867/1870–1934)
Ίσως ο σημαντικότερος και από τους πιο γνωστούς καλ-
λιτέχνες της ναΐφ καλλιτεχνικής έκφρασης είναι ο Θε-
όφιλος Χατζημιχαήλ ή απλώς γνωστός ως Θεόφιλος. Η 
ακριβής χρονολογία γέννησης του Θεόφιλου δεν είναι 
γνωστή. Ωστόσο θεωρείται πως γεννήθηκε κατά το δι-
άστημα 1867–1870 στη Βαρειά Λέσβου. Η Ίρις Κρητικού 
σημειώνει ότι: «Η ανακάλυψη και αποδοχή της λαϊκής 
ναΐφ ζωγραφικής στην Ελλάδα, συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό με την ανακάλυψη του Θεόφιλου μετά το 1929, 
από τον τεχνοκριτικό Ελευθεριάδη-Tériade»1.
Ο Θεόφιλος έχει απεικονίσει στο έργο του πλήθος 
επαγγελμάτων. Μέσα από ένα πλούσιο κατάλογο έργων, 
ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα παρακάτω: «Τούρκικο πα-
ντοπωλείο στη Σμύρνη», «Μέγαν αρτοποιείον Γεωργίου 
Παναγιώτου Κοντουφούρναρη», «Υπαίθριοι κουρείς», 
«Μέγα Τουρκικόν εξοχικόν καφενείον του Αϊδινίου», 
«Κουλουροπώλης στη Σμύρνη», «Ιχθυοπώλες στη Μυ-
τιλήνη», «Ο καφετζής», «Το καφενείο του Μωριανού», 
«Ποιμενικό θέμα και γαλακτοπωλείο». Εκτός λοιπόν 
από τους πίνακες που απεικονίζουν την αγροτική ζωή, 
ο ζωγράφος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της καθημερινής 
ζωής των ανθρώπων της εποχής του, τους οποίους και 
αποτυπώνει στο έργο του.

Μιχαήλ Κάσσιαλος (1885–1974)
Ένας σημαντικός κύπριος ζωγράφος, εκπρόσωπος της 
ναΐφ ζωγραφικής είναι ο Μιχαήλ Κάσσιαλος. Άντλησε τα 
θέματά του από την καθημερινότητα, την καθημερινή 
ζωή όπως ο ίδιος τη βίωνε. Ζωγράφισε τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου του, ιδιαίτερα αυτά που συνδέονται με 
τον κύκλο της ζωής. Σημαντική θέση στη θεματογραφία 
του κατείχαν οι αγροτικές εργασίες. Ζωγράφιζε ακόμη 
παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως αυτό του πεταλωτή ή 
του αγγειοπλάστη. 

1.	 	Πηγή:	https://www.pemptousia.gr/2016/03/ellines-na%CE%90f-zografi-stin-idra/

Συμπεράσματα  
και συζήτηση

Οι έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες (με μικρές ίσως εξαι-
ρέσεις) δεν επέλεξαν να απεικονίσουν στο έργο τους μια 
ξεκάθαρη ιστορική πραγματικότητα της πόλης και των 
ανθρώπων της (εργατική τάξη, πρόσφυγες, αστικοποί-
ηση, κ.ά). Το βίαιο εκσυγχρονισμό της και τη ραγδαία 
αλλαγή της φυσιογνωμίας της επέλεξαν να την εντά-
ξουν στη θεματολογία τους έμμεσα, παρουσιάζοντας 
περισσότερο την παλαιά εικόνα της πόλης μέσα από μια 
νοσταλγική και ρομαντική, θα μπορούσαμε να πούμε, 
οπτική. Μέσα από αυτή την οπτική παρουσιάζονται κυ-
ρίως κατά τις δεκαετίες ’30 και ‘60, οι άνθρωποι, αστοί, 
επαγγελματίες. Αυτή φαίνεται να είναι η σημαντικότερη 
περίοδος για την εικαστική απεικόνιση του θέματος που 
απασχολεί την παρούσα έρευνα, εάν εξαιρέσουμε τη 
ναϊφ ζωγραφική, της οποίας όμως η θεματολογία στρέ-
φεται περισσότερο στην αγροτική ζωή. Η απεικόνιση, 
τέλος, της επαγγελματικής ζωής στη σύγχρονη εποχή 
εκφράζεται και πάλι μεσω καλλιτεχνών με ναϊφ αισθητι-
κή και απεικόνιση κυρίως πιο «λαϊκών» επαγγελμάτων, 
όπως για παράδειγμα των πωλητών σε λαϊκή αγορά.

Κατά το 19ο αιώνα – αρχές του 20ού, η Σχολή του 
Μονάχου αποτέλεσε το σημαντικότερο εικαστικό κίνη-
μα στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Η θεματολογία 
των ζωγράφων του ακαδημαϊκού ρεαλισμού αντλείται 
από την απεικόνιση της καθημερινής ζωής των αστικών 
κέντρων και, κυρίως, της υπαίθρου. Μέσα σε αυτή τη 
θεματολογία λοιπόν απεικονίζονται και οι άνθρωποι-ε-
παγγελματίες της εποχής. Μελετώντας το έργο κάποιων 
από τους κυριότερους εκπροσώπους της Σχολής, ζω-
γράφων του ελληνικού βίου και της ηθογραφίας βρι-
σκόμαστε μπροστά σε έναν σεβαστό αριθμό πινάκων 
σχετικών με τη θεματική της παρούσας έρευνας.

Αργότερα, η απότομη και δραστική αλλαγή στην ει-
κόνα της πόλης τις δεκαετίες ’30 με ’60, με τον πολλα-
πλασιασμό των πολυκατοικιών, την κατεδάφιση μικρό-
τερης κλίμακας αλλά και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής 
κτηρίων, την έλευση μεγάλου όγκου νέου πληθυσμού, 
έφερε μεγάλες αλλαγές και στην πραγματικότητα των 
καλλιτεχνών που έζησαν και παρήγαγαν το έργο τους 
την εποχή αυτή. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία 
οι αλλαγές στον αστικό χώρο είναι μεγάλες και κυρίως 
απότομες, αλλαγές που άλλαξαν δραστικά αλλά κυρίως 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το χαρακτήρα της 
πόλης που ζούσαν και κινούνταν καθημερινά. Το γεγο-
νός αυτό καλλιέργησε τη νοσταλγία αρκετών καλλιτε-
χνών για το παρελθόν και τους έστρεψε στο να εντάξουν 
στη θεματολογία τους τον αστικό χώρο και τον άνθρω-
πο – αστό, μέσα βέβαια από μια ρομαντική οπτική για 
την αποτύπωση της εικόνας της πόλης που χανόταν.
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Στην παρούσα έρευνα παρουσιάστηκαν κάποια 
από τα σημαντικότερα έργα ευρέως γνωστών ελλήνων 
ζωγράφων σχετικά πάντα με την αναπαράσταση των 
εμποροβιοτεχνών στον ελληνικό χώρο και κυρίως στον 
ελληνικό αστικό χώρο. Αναφορικά με τα κυριότερα θέ-
ματα που συναντούμε συχνότερα στο έργο τους, αυτά 
φαίνεται να είναι τα εξής: 
•  Ο χώρος του Καφενείου, 
•  αναπαραστάσεις διαφόρων μικρών μαγαζιών τύπου 

μπακάλικου, και
•  διάφορα επαγγέλματα της καθημερινότητας, όπως 

φωτογράφος, αρτοποιός, οικοδόμος, ράπτης, κα.
Πρόκειται ίσως για τα επαγγέλματα εκείνα, όχι απα-

ραίτητα που χάνονται στη νέα πραγματικότητα αλλά 
που στα μάτια των ζωγράφων αναπαριστούσαν πιο 
πιστά εκείνη την εικόνα της πόλης που οι καλλιτέχνες 
ήθελαν να απεικονίσουν και που εξυπηρετούσαν τη 
νοσταλγική και ρομαντική οπτική του αστικού χώρου, 
όπως για παράδειγμα αναφέρονται τα καφενεία που 
συνδέονται άμεσα με το χαρακτήρα, τη χρήση και τη 
ζωή των κατοίκων της πόλης και που πιθανά –ακριβώς 
για αυτό το λόγο– να επηρεάζονταν πιο πολύ από την 
αλλαγή.

Σημαντικό είναι επίσης εδώ να τονιστεί πως στο με-
γαλύτερο αριθμό έργων που μελετήθηκαν δεν υπάρχει 
αναπαράσταση του ίδιου του επαγγελματία αλλά του 
φυσικού χώρου του επαγγέλματος. Αντίθετα, η ανθρώ-
πινη απουσία είναι χαρακτηριστικό των περισσότερων 
ζωγραφικών έργων των καλλιτεχνών που μελετήθηκαν. 
Φαίνεται πως βασικός στόχος για τους περισσότερους 
από αυτούς ήταν η αναπαράσταση του χώρου του 
επαγγέλματος ως μέρους ενός αστικού τοπίου που χα-
νόταν μέσα στη νέα πραγματικότητα μαζί με τις διάφο-
ρες πτυχές της καθημερινής ζωής που τον αντιπροσώ-
πευαν. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε: α) να διευρύνει 
τη βάση του υλικού ανάλυσης, επιχειρώντας ακόμη και 
μια απογραφική έρευνα για τους καλλιτέχνες ενδιαφέ-
ροντος, β) να εντάξει επιπλέον μεθοδολογικά εργαλεία 
ανάλυσης των εικόνων, γ) να προτείνει μια μεικτή με-
θοδολογική προσέγγιση με βάση την παράλληλη ανά-
λυση ποιοτικών αλλά και ποσοτικοποιημένων στοιχείων, 
όπως π.χ. τα δημογραφικά στοιχεία, περίοδοι υλοποίη-
σης των έργων, τόποι εργασίας καλλιτεχνών, κ.ά., δ) να 
επεκτείνει το σώμα της έρευνας προκειμένου να ενσω-
ματώσει στο δείγμα καλλιτέχνες και από το εξωτερικό 
ώστε να φανεί/αναδειχθεί η ενδεχόμενη συνομιλία των 
τάσεων ανάμεσα σε διαφορετικές χωρικές ενότητες.

Τέλος, μια σημασιολογική ανάλυση του εικονογρα-
φικού αυτού υλικού θα είχε ενδεχομένως να προτείνει 
σημαντικά ευρήματα σε σχέση με το κοινωνικό και πο-
λιτιστικό υπόβαθρο της εποχής, του έργου αλλά φυσικά 
και του ίδιου του καλλιτέχνη.
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Εισαγωγή

Η λογοτεχνία, μολονότι ακολουθεί τους δικούς της κα-
νόνες ποιητικής, συχνά έχει λειτουργήσει ως καμβάς για 
την αναπαράσταση των επαγγελματοβιοτεχνών και των 
εμπόρων. Κι αυτό, διότι η λογοτεχνία ως τέχνη αλλά και 
ως κοινωνική πρακτική δημιουργείται και εγγράφεται 
στην πραγματικότητα, διαδίδεται και διαβάζεται μέσα 
σε ιστορικές εποχές, και γίνεται κατανοητή μόνο μέσα 
στη δυναμική σχέση του πραγματικού με τον αναπαρι-
στώμενο κόσμο (Αποστολίδου, 2010· Hawthorn, 1993). 
Ως εκ τούτου, η ιστορική μελέτη του λογοτεχνικού έρ-
γου, όπως επιχειρείται εδώ στο πέρασμα από τον 19ο 
στον 21ο αιώνα, και ακολουθώντας τον Mikhail Bakhtin, 
θεμελιώνεται στην αλληλεπίδρασή του με το ιδεολογι-
κό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο παράγεται, και με τις εκάστοτε ιστορικές, πο-
λιτικές, οικονομικές, και πολιτισμικές εξελίξεις (Newton, 
2014: 17–19). Ο κόσμος της εργασίας, οι επαγγελματοβι-
οτέχνες και έμποροι, εν προκειμένω θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν από τα πιο «αληθινά» ιστορικά στοιχεία στη 
μυθοπλαστική αφήγηση, αφού σύμφωνα με τη διατύπω-
ση της Αποστολίδου, στοιχειοθετούν λεπτομέρειες της 
καθημερινής ζωής (Αποστολίδου, 2010). Υπό μια έννοια, 
γύρω από αυτούς συγκεντρώνονται χρήσιμες πληρο-
φορίες, απαραίτητες για να ανασυσταθεί η ατμόσφαιρα 
μιας εποχής, καθώς ως κοινωνική ομάδα εμφανίζουν 
μια πλειάδα στοιχείων που πλαισιώνουν την καθημερι-
νότητά της. 

Πώς ορίζεται, όμως, ο επαγγελματοβιοτέχνης ως 
κοινωνική και επαγγελματική κατηγορία; Πρόκειται για 
αυτοαπασχολούμενους, μικροεργοδότες ή μικρές οικο-
γενειακές ή/και ατομικές επιχειρήσεις, από τους οποί-
ους εξαιρούνται εκείνοι που στηρίζονται στο πανεπι-
στημιακό τους πτυχίο για επαγγελματική απασχόληση 
(π.χ. γιατροί και δικηγόροι) (Ποταμιάνος, 2019: 103–104). 
Την ίδια στιγμή, γίνεται, κυρίως, λόγος για επιχειρήσεις 
(τεχνίτες ή μαγαζάτορες) μικρής κλίμακας, «χωρίς την 
εσωτερική συσσώρευση και πρόσβαση σε πιστώσεις 
οδηγούν στη διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου» 
(στο ίδιο: 103–104). 

Στη λογοτεχνική παραγωγή, από τα τέλη του 19ου αι-
ώνα και σε όλο τον 20ό αι., ο χώρος στον οποίο κυρίως 
αποτυπώνεται η δράση των επαγγελματοβιοτεχνών και 
εμπόρων είναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, 
η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, στα οποία κατά κύριο λόγο 
δραστηριοποιείται ένα πλήθος, τόσο εγκατεστημένων 
στον χώρο όσο και πλανόδιων εμπόρων και μικροεπαγ-
γελματιών του λιανικού εμπορίου, τεχνιτών και μικροβι-
οτεχνών· εύλογο, αν αναλογιστούμε ότι η Αθήνα ως μη-
τροπολιτικός δήμος συγκέντρωνε το 5,5% έως το 7,5% 
του ελληνικού πληθυσμού στο πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα, διεκδικώντας, ίσως, την πολυπληθέστερη πα-
ρουσία των απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο (Χα-
τζηιωάννου, 2018: 16). Επιπλέον, η Αθήνα παρουσίαζε 
οικονομικές δραστηριότητες χωροταξικά κατανεμημέ-
νες: το παραγωγικό κέντρο, όπου κυριαρχούσε το μικρό 
μεταποιητικό εργαστήρι και τα εμπορικά καταστήματα 
συγκεντρωμένα στις οδούς Ερμού, Σταδίου και Αθηνάς, 
ο τομέας της ένδυσης, που απορρόφησε και ένα μεγάλο 
μέρος της γυναικείας εργασίας, στην περιοχή από την 

3.  Αναπαραστάσεις των 
επαγγελματοβιοτεχνών  
και εμπόρων στην ελληνική 
λογοτεχνία από τον 19ο  
στον 21ο αιώνα 
Κατερίνα Πάπαρη
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια σύγχρονης ιστορίας (Freie Universität [CEMOG],  
Berlin και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
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Πλατεία Συντάγματος έως την οδό Αγίου Μάρκου, τα 
χρυσοχοεία στην οδό Βουλής, τα αρτοποιεία και τα ζα-
χαροπλαστεία μεταξύ πλατείας Ομόνοιας και Συντάγ-
ματος (στο ίδιο: 15–16). Το Μεταξουργείο, επιπλέον, ήταν 
κατεξοχήν περιοχή τεχνιτών, όπως των ιταλών τεχνι-
τών, που έφτιαχναν τα περίφημα καπέλα στο Ελληνικό 
Πιλοποιείο του Ηλία Πουλόπουλου. 

Στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα και μετά την οριστική εγκατάσταση των προσφύ-
γων, περίπου 25.000 ήταν αυτοαπασχολούμενοι ή βοη-
θούσαν κάποιον συγγενή τους σε μικρές οικογενειακές 
μονάδες, όπως παρατηρεί ο Mark Mazower. Ο τομέας 
της μεταποίησης παρήγε συνήθως τρόφιμα, υφαντουρ-
γικά προϊόντα και δερμάτινα είδη και μόλις 5.000 άντρες 
απασχολούνταν σε μικρές εταιρείες ως τσαγκάρηδες, 
φουρνάρηδες ή ζαχαροπλάστες, ράφτες, μεταλλοτεχνί-
τες και μαραγκοί, είτε έκαναν δουλειές του ποδαριού 
με κάρα και, αργότερα, με αυτοκίνητα (Mazower, 2006: 
440). Πέραν των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, συνα-
ντάμε αφηγήσεις και για άλλες μικρές πόλεις με αστική 
οικονομία τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως τα Γιάννενα 
στο έργο του Δημήτρη Χατζή. 

ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ, ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ  
ΤΟΥ 19ου ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

Στα περισσότερα διηγήματα και μυθιστορήματα στα 
τέλη του 19ου αι. και αρχές 20ού πολύ συνήθης είναι η 
μορφή του πλανόδιου πωλητή ή γυρολόγου. Μολονότι 
από τη δεκαετία του 1830 έως το 1909 καταργήθηκε το 
35% των εμποροπανηγύρεων του ελληνικού κράτους, η 
μορφή του πλανόδιου εμπόρου διόλου δεν εξαφανίστη-
κε από τις πόλεις (Ποταμιάνος, 2018: 113). Στους Άθλι-
ους των Αθηνών ο Ιωάννης Κονδυλάκης φωτογραφίζει 
τη ζωή στην πρωτεύουσα στα τέλη της δεκαετίας του 
1890, η οποία είχε αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά 
μεγαλούπολης. Στον πληθυσμό της συγκαταλέγονται 
κάτοικοι των επαρχιών που αναζητούν εργασία, μόρφω-
ση και κοινωνική άνοδο, οι μεγαλοαστοί των παροικιών, 
αλλά και ο κόσμος της βιοπάλης, οι εξαθλιωμένοι των 
επαρχιών και των νησιών, που στοιβάζονται σε άθλια 
οικήματα στην πλατεία Βάθη, στου Ψυρρή, στο Γκάζι. 
Ο τηνιακός υποδηματοποιός Κωνσταντής (ή Μαστρο-
κωνσταντής) είχε ένα μικρό μαγαζί στου Ψυρρή, στην 
οδό Λέκκα, και «εφημίζετο ως σώφρων και φιλοπονώ-
τατος, κατορθώσας να κάμη σημαντικάς οικονομίας εκ 
της εργασίας του» (Κονδυλάκης, 1999). Πράγματι, αν δεν 
τον κατέτρυχαν οικογενειακές συμφορές, η δουλειά του 
Μαστροκωνσταντή πιθανώς να εξελισσόταν πολύ κερ-
δοφόρα. Σε πολύ χειρότερη μοίρα και ακραία φτώχεια, ο 
«λουστράκος» ή «υποδηματοκαθαριστής» Τάσος ζούσε 
σε μια χαρτόκουτα στην Αγ. Ειρήνης, σε ένα από τα κι-
βώτια που οι πιλοπώλες της Αιόλου άφηναν δίπλα στον 
ναό. Παρ’ όλα αυτά κατάφερε να σπουδάσει γεωπόνος 
και να γίνει διευθυντής πτηνοτροφείου και γαλακτοπω-
λείου. Στο έργο παρελαύνουν πολλοί αμφιβόλου ταυ-
τότητας και αξιοπιστίας γυρολόγοι, τόσο γυναίκες όσο 
και άνδρες: μια Αθιγγανίς που πουλά μύλους του καφέ, 
αλλά ταυτόχρονα λέει την τύχη στις γυναίκες (γι’ αυτό 
την προτιμούν περισσότερο από τα προϊόντα που που-
λά)· η γυρολόγος «μαστιχού» που περνούσε από πόρτα 
σε πόρτα και πουλούσε μαστίχα, ψιμμύθια για τις γυναί-
κες (εντέλει μάλλον επιβλαβή για την υγεία τους) αλλά 
και αρσενικό, που χρησιμοποιούσαν απ’ ό,τι φαίνεται 

για να καθαρίζουν τα σπίτια από τα τρωκτικά (στο ίδιο).
Συχνά επίσης, εμφανίζονται γυρολόγοι «πρακτικοί» 

που προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικές. Τόσο στο Αμάρ-
τημα της μητρός μου του Βιζυηνού (1883), που διαδρα-
ματίζεται στην Ανατολική Θράκη, όσο και στο διήγημα 
Ο Θάνατος του Παλικαριού του Κωστή Παλαμά (1901) 
υπάρχει ανάγκη γιατρού στην οικογένεια· στην περί-
πτωση του Βιζυηνού, για τη μικρή Αννιώ, την αδερφή 
του συγγραφέα, και στη δεύτερη για τον νεαρό Μήτρο, 
τον γιο της Δήμαινας. Η οικογένεια του Βιζυηνού αρχικά 
συμβουλεύεται τον κουρέα της συνοικίας, καθώς ήταν 
ο μόνος επίσημος ιατρός στην περιφέρειά τους, και ο 
οποίος ανασύρεται από τις μνήμες του παιδιού-συγγρα-
φέα μάλλον με κωμικά στοιχεία, αφού απομυζούσε την 
οικογένεια χωρίς καμία αποτελεσματικότητα: 

[..] ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή, πριν ή καταπιή τουλάχι-
στον πενήντα δράμια ρακής. 
—Είμαι γέρος, μωρή, έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα, εί-
μαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπου καλά τα 
μάτιά μου. 
Και φαίνεται, ότι δεν εψεύδετο. Διότι όσω περισσότερον έπι-
νε, τόσον ευκολώτερον ηδύνατο να διακρίνη ποία είναι η πα-
χυτέρα της αυλής όρνιθα, διά να την λάβη απερχόμενος (Βιζυ-
ηνός, χ.χ.: 7). 

Ωστόσο, προκειμένου να σώσει την κόρη της από την 
ανίατη ασθένεια, η μητέρα του Βιζυηνού στην απελ-
πισία της ξοδεύει όλη την οικογενειακή περιουσία σε 
«γόητας και μαγίσσας» (στο ίδιο: 16). Στον Παλαμά εμ-
φανίζονται επίσης πολλοί πρακτικοί (γιατρολόγοι), που 
περνούν από τα χωριά, όπως ο Κοπανίτσας, γνωστός 
«σε όλη τη Ρούμελη και περ’ ακόμα, στο μισό Μωριά», 
διότι «για κάθε αρρώστια ξέρει, και όλες τις γιατρεύει: 
χειρουργός μοναδικός» (Παλαμάς, 1901: 29). Αυτό που 
με τραγικό και δηκτικό τρόπο αναδεικνύει ο Παλαμάς 
είναι όχι μόνο ότι η τοπική κοινωνία συνολικά συναινεί 
σε αυτές τις πρακτικές αλλά και ότι οι θεραπείες τους, 
ένα συνονθύλευμα δεισιδαιμονιών και προκαταλήψεων, 
που δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική διάγνωση, 
αποβαίνουν μάλλον επίφοβες, αν όχι μοιραίες, για τον 
ασθενή, όπως συνέβη, τόσο με τη μικρή Αννιώ όσο και 
με τον νεαρό Μήτρο. Στη θεραπεία του νεαρού ασθε-
νή, εν προκειμένω, αποκαλύπτεται εύγλωττα· ο Κοπανί-
τσας, αφού ζητά να ξαπλώσουν ανάσκελα τον ασθενή, 

αρπάζει το πόδι το δεξί, το πονεμένο, και το σταυρώνει απάνου 
στο ζερβό τον ώμο· κι αδράχνει και το ζερβί και το σταυρώνει 
απάνου στο δεξί τον ώμο. Κ’ έπειτα δίνει μια, και πατάει, ναι, 
πατάει απάνου στο χτυπημένο πόδι. Ένα κράκ ακούστηκε, κ’ 
ένα μούγγρισμα, ένα λιονταρήσιο μούγγρισμα του βασανισμέ-
νου. Το σπίτι εσείστηκε· κ’ οι τρεις δεν μπορούσαν να τον κρα-
τήσουν ,όπως ανατιναζόταν και σπαρτάριζε. «Βόηθα, Χριστέ 
και Παναγιά! έκραξε η Δήμαινα (στο ίδιο: 32–33). 

Αλλά λίγο αργότερα, ο Κοπανίτσας προστάζει  
τη Δήμαινα: 

Μολύβι κοπανιστό, βάλε το στο ξίδι, να κάμη δύο μέρες, έπει-
τα κάψε το καλά με το θειάφι, να γίνη στάχτη· κι αυτή τη στά-
χτη ανακάτωσέ την με χώμα κόκκινο, κερί, λιβάνι, μαστίχα 
κι αγουρόλαδο, και βάλε την απάνου στο πόδι την αλοιφή πρωί 
βράδυ (στο ίδιο: 33). 

Μόλις έλαβε την αδρή αμοιβή του (δύο εικοσιπεντάρι-
κα), κανείς δεν τον ξαναείδε αλλά ούτε «κι ο Μήτρος 
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ο Ρουμελιώτης ξανάειδε προκοπή». Ο δεύτερος πρα-
κτικός χειρουργός που τον επισκέπτεται, ο Μωραΐτης 
Κουζουνόπουλος, απαίτησε υψηλή αμοιβή για να τον 
παρακολουθήσει, διότι ήταν ο μοναδικός ασθενής του 
στην περιοχή. Για πενήντα μέρες «έτρωγε κ’ έπινε κ’ 
εκοιμότουν στο σπίτι σαν πασάς» κάνοντας βεντού-
ζες στο πόδι, εφαρμόζοντας «βιζιγάντια» κι αλοιφές, οι 
οποίες οδήγησαν σε πληγή που κακοφόρμισε, και όταν 
τελικά είδε πραγματικός γιατρός το πόδι του Μήτρου 
διεπίστωσε ότι έπρεπε πλέον να ακρωτηριαστεί. 

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση των τελευταίων πρα-
ματευτάδων-γυρολόγων μεταπολεμικά προσφέρουν η 
Κούλα Ξηραδάκη και ο Μ. Καραγάτσης στο Δέκα. Η Ξη-
ραδάκη, μολονότι δεν ασκείται στη λογοτεχνική γραφή, 
περιγράφει νοσταλγικά τον «τελευταίο πραματευτή», 
τον Τριαντάφυλλο «όνομα και πράμα», που αναπολεί να 
περνά από τη γειτονιά των παιδικών της χρόνων:

Ήταν ένας νέος ως 30 χρόνων, μετρίου αναστήματος, γεροδε-
μένος. […] Απ’ το σαμάρι του γαϊδουριού του στηρίζονταν δύο 
κοφίνια γεμάτα τόπια με υφάσματα […]. Όλα με δόσεις, όλες 
είχαν βιβλιαράκι κι αυτός τεφτέρι για να γράφει τα βερεσέ-
δια. Και η δόση ήταν 10 ως 15 δρχ. την εβδομάδα, ανάλογα 
με το χρέος που έβαζε η κάθε μια. […] Μετά τον πόλεμο εκεί 
κατά την δεκαετία του ’50, έκαναν την εμφάνισή τους οι δοσά-
δες με τα DATSUN φορτηγάκια. Οι γραφικοί πραματευτάδες 
με τα γαϊδουράκια τους έγιναν ανάμνηση (Ξηραδάκη, 1997: 
186–187). 

Σε αντίθεση με το ύφος της παραπάνω αφήγησης, ο 
Καραγάτσης αναδεικνύει μια άγνωστη πτυχή των γυ-
ρολόγων τη δεκαετία του 1950, αρκετά ρεαλιστική και 
γκροτέσκα συνάμα, που γινόταν συχνά αιτία για ενδο-
οικογενειακές τριβές: «όχι σπάνια οι γυρολόγοι τύλιγαν 
τις νοικοκυρές με γαλιφιές κι άλλα τερτίπια και τους 
έβαζαν χέρι. Αρκετά κρούσματα βγήκαν στη φόρα κι 
άγριος ξυλοδαρμός επακολούθησε» (Καραγάτσης, 2018 
[1964]: 96).

Από το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Χρηστο-
μάνου Η κερένια κούκλα ανασύρουμε πληροφορίες για 
τους τεχνίτες κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώ-
να. Ο ήρωας του έργου, ο Νίκος, είχε δικό του μαγαζάκι 
ως ξυλογλύπτης και «έβγαζε ταχτικά ίσαμ’ οχτώ δραχ-
μές την ημέρα»· πουθενά δεν υποδηλώνεται ότι ήταν 
μια κακοπληρωμένη δουλειά: «Είχε πάρει μια δουλειά 
αποκοπή για δυο χιλιάδες κι ο μάστορας που του δού-
λευε τούδωσε ένα πεντακοσάρικο μπροστάντζα κ’ έτσι 
αποφάσισε να κάνη αυτό που τούλεγε η καρδιά του, να 
στεφανωθή τη Βιργινία» (Χρηστομάνος, 1911). 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  
ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 

Παρόλα αυτά, στην Αναλαμπή του Νίκου Θέμελη κομί-
ζουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και εμπόρων –μάλλον αστών παρά βιοπα-
λαιστών– από τις αρχές πλέον του 20ού αι. μέχρι και 
τον Μεσοπόλεμο. Μια από τις πρωταγωνιστικές μορφές 
του μυθιστορήματος είναι ο έμπορος υφασμάτων, Δι-

1.	 	«Σύμφωνα	με	ρεπορτάζ	του	Νοεμβρίου	1941	η	απρόοπτη	κοσμοσυρροή	στο	καφενείο	του	«Ζαχαράτου»	στην	

Ομόνοια	οφειλόταν	ακριβώς	στην	πώληση	σκαλτσουνιών	και	παστελιών.	Οι	ουρές,	πρωτοφανές	φαινόμενο	για	

καφενεία,	έφταναν	μέχρι	το	πεζοδρόμιο	της	οδού	Σταδίου».	Βλ.	Κ.	Κατσούδας,	«Χωρίς	καφέ,	χωρίς	ζάχαρη:	

οι	καφεπώλες	της	Αθήνας,	1941–1944»	στο	Μαρία	Χριστίνα	Χατζηιωάννου,	(επιμ.),	Ιστορίες Λιανικού 

Εμπορίου 19ος–21ος αιώνας,	Εθνικό	Ίδρυμα	Ερευνών,	Ινστιτούτο	Ιστορικών	Ερευνών,	Αθήνα	2018,	σ.	194.

αμαντής Λέκκας, ο οποίος διαδέχεται στην εμπορική 
επιχείρηση τον πατέρα του κύριο Θόδωρο. Το κατά-
στημά τους, ένα διώροφο εμπορικό στην Αιόλου, ήταν 
γνωστό για τα εγγλέζικα κασμίρια του (Θέμελης, 2003: 
16). Ο πατέρας του, ο κυρ Θόδωρος, είχε καταφέρει να 
διακριθεί στον κλάδο ως προμηθευτής της βασιλικής 
αυλής, ενώ τροφοδοτούσε με υφάσματα εισαγωγής την 
εύπορη αθηναϊκή κοινωνία, χωρίς να αποκλείει από την 
πελατεία του τα μεσαία στρώματα. Η πολύχρονη επιχεί-
ρηση, το όνομα γιου και πατέρα αποτελούσαν εγγύηση 
για την ποιότητά τους και, όπως παρατίθεται, «η εύπορη 
πελατεία, αυτοί που οι ντόπιοι με φθόνο ή ειρωνεία απο-
καλούσαν χαβιαρόχανους, χρυσοκάνθαρους ή απαξιω-
τικά επήλυδες, όταν δεν ήτανε σε θέση να την κρίνουνε 
και να την εκτιμήσουν, πείθονταν τελικά από τις τσου-
χτερές τιμές τους» (στο ίδιο: 17).

Ο νεωτερισμός και η επιχειρηματικότητα του Διαμα-
ντή εκδηλώνεται στην επιθυμία του να γίνει βιομήχανος 
και να φτιάξει ένα υφαντουργείο «με πενήντα εγγλέζι-
κους αργαλειούς». Η απάντηση του κυρ Θόδωρου φα-
νερώνει την καχυποψία του επιτυχημένου εμπόρου, που 
έχει μάθει στο γρήγορο κέρδος, απέναντι στη βιομηχα-
νία για την αμφίβολη κερδοφορία της: «Βάλε μυαλό. Στο 
νου σου να ’χεις πάντα το γρήγορο κέρδος. Και γρήγορο 
κέρδος φέρνει μόνο το εμπόριο. Λεφτά στη βιομηχανία 
ρίχνουνε μόνο οι βλάκες. Ψάξε να δεις πόσοι από τους 
ομογενείς στήνουν εδώ βιομηχανίες. Ούτε μια χούφτα» 
(στο ίδιο: 24). 

Η Αναλαμπή, επιπλέον, προσφέρει μια τοπογραφία 
επαγγελματιών και εμπόρων με την ετερόκλητη αν-
θρωπογεωγραφία της Αθήνας, από το Σύνταγμα μέχρι 
την Ομόνοια, στις αρχές του 20ού αιώνα· σε αυτήν αρ-
χικά παρόντα είναι όλα τα γνωστά καφέ-ζαχαροπλα-
στεία της εποχής: το καφέ του Ζαχαράτου στην πλατεία 
Ομονοίας (στο ίδιο: 28), το ζαχαροπλαστείο του Λουμπιέ 
στην οδό Πατησίων, απέναντι από την πλατεία Αιγύ-
πτου (στο ίδιο: 75), το καφενείο «Νέο Κέντρο» χαμηλά 
στη Σταδίου γωνία με την οδό Προαστίου (ενν. η ση-
μερινή οδός Εμμανουήλ Μπενάκη), κατ’ εξοχήν κέντρο 
συναναστροφής διανοουμένων και λογοτεχνών, ο «Βύ-
ρωνας», η «Ευρώπη» (στη στοά Φέξη), ο «Σοφός Κορα-
ής» (στο ίδιο: 96), ο «Μαύρος Γάτος» (στο ίδιο: 312), το 
καφέ-ζαχαροπλαστείο «Ηνωμένα Βουστάσια» (στο ίδιο: 
262) στην περιοχή των Χαυτείων, επίσης δημοφιλές φι-
λολογικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κέντρο, το 
ζαχαροπλαστείο του «Γιαννάκη» (στη συμβολή οδών 
Κριεζώτου και Πανεπιστημίου) (στο ίδιο: 268), και τέλος 
το τότε γαλακτοπωλείο στην οδό Πινακωτών (ενν. η ση-
μερινή οδός Χαριλάου Τρικούπη· πρόκειται για το σημε-
ρινό γνωστό ζαχαροπλαστείο της οικογένειας Ασημακό-
πουλου). Πολλά από αυτά τα καφέ επιβίωσαν κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή, όπως σημειώνει 
ο Κώστας Κατσούδας, από την ευκαιριακή ζαχαροπλα-
στική, την προσφορά γλυκισμάτων, όπως σκαλτσούνια 
και παστέλια, που διεύρυναν την πελατεία τους, καθώς 
στον κατοχικό λιμό ήταν συχνά η μοναδική τροφή που 
μπορούσαν να βρουν οι Αθηναίοι.1 

Άλλοι έμποροι και επαγγελματίες που συναντάμε 
στο έργο είναι το νεότευκτο βιβλιοπωλείο των «Ελευ-
θερουδάκη και Μπαρτ» (Θέμελης, 2003: 34), το ξενο-
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δοχείο «Πάγκειον» που μεγαλόπρεπο κοσμούσε την 
Ομόνοια (στο ίδιο: 38), το κατάστημα φιλοτελισμού και 
γραμματοσήμων του Ραζή απέναντι από τη Βουλή στο 
Σύνταγμα (στο ίδιο: 71), το αδαμαντοπωλείο του Πομώνη 
στην Ερμού (στο ίδιο: 73, 79), το κουρείο του Λεούση 
«με δική του μπριγιαντίνη άλφα άλφα» (στο ίδιο: 76), το 
κατάστημα Στεργίου για πούρα (στο ίδιο: 76). Πέραν αυ-
τών, στη γειτονιά (ενν. Νεάπολη Εξαρχείων) αναφέρο-
νται ως εμπορική και κοινωνική σταθερά το φαρμακείο, 
το μπακάλικο, το κουρείο, ο κουλουρτζής, ο γιαουρτάς 
με φρέσκο γιαούρτι «από την τσανάκα» (στο ίδιο: 186), 
ο τσαγκάρης, το ζυθοπωλείο γωνία Σταδίου με Εδουάρ-
δου Λω, ο φούρνος παραδίπλα από το γαλακτοπωλείο 
της Πινακωτών και ο Θύμιος ο καρβουνιάρης. Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει στην κοινωνική σημασία που απο-
κτούν οι έμποροι της γειτονιάς για την εξασφάλιση της 
κοινωνικής αναγνώρισης και αποδοχής: όταν ο γιος των 
Λέκκα, ο Στέφανος, επιστρέφει από τις νομικές σπου-
δές του στο Βερολίνο, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
αναθέρμανση της σχέσης του με τα μικρά εμπορικά της 
γειτονιάς για την επανένταξή του στη γειτονιά: 

Ο μπακάλης, ο μανάβης, ο παγοπώλης, ο χασάπης, ο ψιλι-
καντζής, αποκτούσαν ξαφνικά μια σημασία ιδιαίτερη, γιατί 
μέσα απ’ αυτούς αλλά και άλλους, το βλέμμα ή το μορφασμό, 
το σχόλιο ή τον χαιρετισμό τους θα ολοκληρωνόταν η επα-
νένταξή του στον μικρόκοσμο της γειτονιάς του (Θέμελης, 
2003: 498). 

Την ίδια στιγμή, σε αντίστιξη με την Αθήνα, ο Πειραιάς, 
και ιδιαιτέρως το λιμάνι και η περιοχή γύρω από τον 
ηλεκτρικό σταθμό, περιγράφεται ως μια απέραντη αγο-
ρά, μια υπαίθρια «αποθήκη» γεμάτη μεροκαματιάρηδες, 
χαμάληδες, αχθοφόρους και καροτσέρηδες που μετα-
φέρουν τις αποσκευές των ταξιδιωτών, μικροπωλητές 
και πραματευτάδες με κάθε λογής εμπόρευμα από τις 
βιοτεχνίες του Πειραιά ή από τους ναυτικούς (στο ίδιο: 
55, 148–149). Σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέ-
τρων, στο Φάληρο, που προσφερόταν ως τόπος παρα-
θερισμού για τους μεσοαστούς και αστούς Αθηναίους 
της εποχής, είναι διαφορετική η ανθρωπογεωγραφία 
των πραματευτάδων: σε κάθε γωνιά εμφανίζονται είτε 
μικροπωλητές με γλυκούς «πειρασμούς» για τα παιδιά –
μαλλί της γριάς, φιστίκια, χαλβά πολίτικο ή μαντολάτο–, 
είτε πλανόδιοι οργανοπαίχτες (στο ίδιο: 111). 

Μολονότι η δεκαετία του 1930 ήταν δύσκολη για τις 
λαϊκές τάξεις, η εποχή που τη διαδέχτηκε μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αναμφισβήτητα απείρως χειρό-
τερη. Η Κατοχή είχε οδηγήσει σε μαζική αποπτώχυνση, 
το επίσημο δίκτυο διανομής είχε εξαρθρωθεί και αντικα-
τασταθεί, όπως σημειώνει ο Ποταμιάνος, από ένα πλή-
θος «υπαίθριων μικροπαντοπωλών» στους δρόμους της 
Αθήνας (2018: 144–145), η εσωτερική μετανάστευση στη 
διάρκεια και το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου προς τις 
μεγάλες πόλεις είχε ενταθεί, ενώ η πορεία της οικονο-
μίας έβαινε υφεσιακή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
1940, με κύρια κοινωνικά χαρακτηριστικά την ανεργία 
και την ακραία φτώχεια. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές 
ήταν παρόντες μέχρι και τη δεκαετία του 1960, ενώ την 
ίδια περίοδο εμφανίζεται το επάγγελμα του δοσατζή, 
ο οποίος γυρνούσε ιδίως στα χωριά και στις πόλεις και 
πουλούσε αγαθά με δόσεις (στο ίδιο: 145), αλλά και του 
πλασιέ εγκυκλοπαιδειών ή άλλων εκδόσεων. Στο Κατε-
δαφιζόμεθα της Διδούς Σωτηρίου, το οποίο εκτυλίσσεται 

2.	 	Το	έργο	γράφτηκε	στη	διάρκεια	του	Εμφυλίου	Πολέμου,	το	1947,	και	δημοσιεύτηκε	το	1955.	

κατά τις μετεμφυλιακές δεκαετίες του 1950 και του 1960 
(Σωτηρίου, 1997 [1982]), ο Άρης, ένας νέος απόφοιτος 
νυχτερινού γυμνασίου, ορφανός από γονείς και μεγα-
λωμένος από εθνικόφρονες θείους, αρνείται να εργαστεί 
στο βουλκανιζατέρ τους, εκφράζοντας την επιθυμία να 
σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Είναι χαρακτηριστική για 
την εποχή η αντίδραση των θείων του: 

Ποιος του ξεσήκωσε τα μυαλά για σπουδές και κουραφέξαλα; 
[…] Ώρα να μπει στη δουλειά μας, να πιάσει βουλκανιζατέρ, να 
βγάλουν κάλους τ’ αριστοκρατικά χεράκια του, όπως τα δικά 
μας. […] Κορόιδα ήμασταν εμείς που ζήσαμε βουτηγμένοι στο 
γράσο και στην μπενζίνα; (στο ίδιο: 10) 

Παρά τις αντιρρήσεις τους, κι όταν πλέον «του κόβουν 
το μηνιάτικο», ο Άρης καταφέρνει να βιοποριστεί ως 
«πλασιεδάκι στου Δελφινόπουλου». 

Όμως, το χαρακτηριστικότερο ίσως δείγμα μεταπο-
λεμικού και μετεμφυλιακού λογοτεχνικού έργου προ-
σφέρει το Άνθρωποι και Σπίτια του Ανδρέα Φραγκιά.2 
Πρωταγωνιστές είναι ο Αργύρης, άνεργος τεχνίτης και 
η γυναίκα του Γεωργία, που αυτοαπασχολείται ως μο-
δίστρα. Στο έργο αποτυπώνεται όχι μόνο ο μόχθος των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων να επιβιώσουν στα κατε-
στραμμένα αστικά κέντρα της μεταπολεμικής εποχής, 
αλλά και ο αγώνας για επιβίωση των πολιτικά αντιφρο-
νούντων. Από τους εργαζόμενους, σε καλύτερη μοίρα 
φαίνεται να είναι ο εμποράκος Αποστόλης, επειδή δίνει 
με πίστωση στους παλιούς του πελάτες, συχνά όμως 
άχρηστα ή ελαττωματικά προϊόντα λόγω της σπάνης και 
της φτώχειας. Από αυτόν ψωνίζει η Γεωργία κλωστές και 
βελόνες, τις περισσότερες φορές σκουριασμένες, ενώ το 
μαγαζί διαθέτει και «λουμίνια, βρακοζώνες, ματζούνια, 
τσακμακόπετρες [..], ξυραφάκια, τσιμπιδάκια των μαλ-
λιών, αρώματα (που έχουν ξεθυμάνει) […] και ζαχαρωτά 
που έχουν πλέον πετρώσει» (Φραγκιάς, 1977: 34–36). 

ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 1950  
ΚΑΙ ΤΟΥ 1960 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τη δεκαετία του 1950 η προσπάθεια ανασυγκρότησης 
επικεντρώθηκε στην ανάκτηση των προπολεμικών επι-
πέδων της οικονομίας. Μολονότι η εγχώρια παραγωγή 
ανέκαμψε στα προπολεμικά επίπεδα, η Ελλάδα εξα-
κολουθούσε να είναι μια εξαιρετικά φτωχή χώρα. Τη 
μεγάλη αντίθεση που βιώνουν οι μικροαστοί μεταξύ 
προπολεμικής και μεταπολεμικής εποχής αποδίδουν με 
εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο η Νίνα και η Εκάβη στο Τρίτο 
Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, που γράφτηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 και αρχές της δεκαετίας του 1960. 
Στο έργο αναβιώνει η εποχή του Μεσοπολέμου και η 
επώδυνη μετάβαση στη μεταπολεμική εποχή. Μέσα από 
τη ζωηρή αφήγηση και την εξομολόγηση των προσωπι-
κών τους ιστοριών κομίζουμε στοιχεία για κερδοφόρα 
και ανερχόμενα επαγγέλματα αυτοαπασχολούμενων 
και εμπόρων προπολεμικά. Για τη Νίνα το γεγονός ότι ο 
Αντώνης, ο δεύτερος σύζυγός της, όχι μόνο «ήταν ένας 
από τους καλύτερους και γνωστότερους εργολάβους 
οικοδομών στην Αθήνα», αλλά επιπλέον έβγαζε «παρά 
με ουρά» ήταν καθοριστικός παράγοντας για να τον 
επιλέξει, καθώς προσφερόταν ως λύση για τα οικονομι-
κά της αδιέξοδα. Μετά το γάμο της κατάφερε όχι μόνο 
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να ξεχρεώσει το υποθηκευμένο δις σπίτι της, αλλά να 
προχωρήσουν σε ουσιαστικές επισκευές και προσθή-
κες· βάλανε ηλεκτρική κουζίνα –«απ’ τις πρώτες-πρώ-
τες που είχαν έρθει τότε στην Ελλάδα»– και φτιάξανε 
μπάνιο «με πορσελάνες και καθρέφτες, ακόμα και μπι-
ντέ!» (Ταχτσής, 2009: 38). Την οικονομική επιφάνεια της 
Νίνας μαρτυρούσαν επιπλέον τα ρούχα της, που έρα-
βε πλέον μια «πρώτης τάξεως» μοδίστρα σε ένα από 
τα καλύτερα ατελιέ της Ερμού, τα δώρα του Αντώνη 
«δύο αλεπούδες», «ένα παλτό από αληθινό αστρακάν» 
και «τρία περσικά χαλιά», τα οποία πούλησε στην Κατο-
χή για μερικούς τενεκέδες λάδι, και οι οικιακές βοηθοί 
της, «ξέχωρα η κομμώτρια που ερχόταν απαραιτήτως 
μια φορά την εβδομάδα κι όλες τις μεγάλες γιορτές» 
και της έφτιαχνε τα μαλλιά και τα νύχια. […] (στο ίδιο: 
58). Η Εκάβη, μια εξαιρετικά επιδέξια και ταλαντούχα 
μοδίστρα, ο «ιδεότυπος της νέας θηλυκότητας στη με-
σοπολεμική κοινωνία» κατά τον Mazower (2006: 460), 
ήταν παντρεμένη με έναν γνωστό έμπορο της Θεσσα-
λονίκης. Προπολεμικά είχε ένα σπίτι με τρία πατώματα, 
δύο υπηρέτες και δικό της αμάξι, και «όπου ακούγανε 
πως είσαι κυρία Λόγγου, σου ’καναν δέκα τεμενάδες» 
(Ταχτσής, 2009: 79). 

Τη βιοπάλη και τη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία 
ανατέμνει επίσης με μεγάλη γλαφυρότητα ο Μ. Καρα-
γάτσης, στο μυθιστόρημα Δέκα, το οποίο γράφτηκε την 
περίοδο από το 1959 μέχρι το 1960. Η δράση του έργου 
ξετυλίγεται στην ακτή Ξαβερίου του Πειραιά (σημ. επέ-
κταση της παραλιακής ακτής Μιαούλη προς τη συνοικία 
του Χατζηκυριάκειου), με κύρια εστία την πολυκατοικία 
της οδού Παρασάγγη, στον αριθμό 10 – και συγκεκριμέ-
να στη συμβολή των οδών Παρασάγγη, Βεύης, Πρεσπών 
και Βιτωλίων. Επρόκειτο για το πρώην εργοστάσιο οινο-
ποιίας του Αναστάση Καλογερά, ο οποίος το μετέτρεψε 
σε συγκρότημα λαϊκών κατοικιών μετά τη χρεοκοπία 
του. Ο μικρομαγαζάτορας, ο τεχνίτης, η μοδίστρα, αλλά 
και ένας βιοτέχνης-έμπορος καλλυντικών που θα εξελι-
χθεί σε βιομήχανο, είναι ορισμένα μόνο από τα επαγγέλ-
ματα που ζωντανεύουν μέσα από την αφήγηση. 

Σε έναν ανάπηρο πολέμου, τον Γιάννη τον «κουλό», 
αφού έχει χάσει το δεξί του χέρι, ανήκε το επικερδές πε-
ρίπτερο που του είχε παραχωρήσει το κράτος ως απο-
ζημίωση (περίπου τη δεκαετία του 1930), όταν «οι ανάπη-
ροι πολέμου ήσαν ακόμα λιγοστοί» και «μπορούσες να 
διαλέξεις το μέρος που σε βόλευε» (Καραγάτσης, 2018 
[1964]: 71). Ο Γιάννης ο κουλός, ένας «σαρανταπεντάρης 
περίπου, κοντός, αδύνατος, αλλά γεροδεμένος» άνοιγε 
το περίπτερό του στις έξι το πρωί και δούλευε μέχρι τις 
10 το βράδυ. Η πραμάτεια του, εκτός από εφημερίδες, 
περιλάμβανε «αναπτήρες, σουγιαδάκια, μολύβια, γο-
μολάστιχες, λαστιχάκια για πουκάμισα, μελάνη, ζάρια, 
καρφίτσες, παραμάνες, κουμπιά, φαναράκια της τσέπης, 
μπαταρίες, στυλογράφους, τραπουλόχαρτα, ξύστρες, 
γυαλιά του ήλιου, βαζελίνη, ασπιρίνη, κολόνιες, κρέ-
μα νιβέα, κι άλλα διάφορα μυστήρια μικροαντικείμενα, 
τσιγάρα»· «είχε και μια παγωνιερίτσα με λεμονάδες» και 
«σκεφτόταν κάπου να βολέψει κι ένα δεύτερο ψυγείο με 
παγωτά ΕΒΓΑ» (στο ίδιο: 70).

Οι δουλειές του περιπτερά έβαιναν ολοένα προς το 
καλύτερο, διότι «η θέση του περιπτέρου ήταν πρώτης 
τάξεως» και χάρη στην καλή οικονομική του κατάσταση 
«ημέρα καθημερινή η φαμίλια του Γιάννη του κουλού θα 
έτρωγε ατζέμ πιλάφι με δύο οκάδες κρέας», όπως η σύ-
ντροφός του, Κατίνα ή «η Αριστεράς Χειρός», φρόντιζε 
να διαρρέει στη γειτονιά (στο ίδιο: 103). Στο ισόγειο της 
οδού Παρασάγγη 10 λειτουργούσαν τέσσερα μαγαζιά: 

ένα μανάβικο, ένα μπακάλικο, μια ταβέρνα και ένα καφε-
νείο, επίκεντρο των καθημερινών δραστηριοτήτων της 
γειτονιάς. «Στερνή εστία κουτσομπολιού» ήταν το μπα-
κάλικο του Νίκου Βάλβη, το οποίο επισκέπτονταν κάθε 
πρωί οι νοικοκυρές της γειτονιάς για τα καθημερινά 
τους ψώνια: 

Είχε καλό εμπόρευμα, φτηνές τιμές, ζύγιζε τίμια κι έκανε πί-
στωση. Όλοι τον αγαπούσαν, τον προτιμούσαν· κι εκείνος προ-
όδευε, κέρδιζε, είχε κατάθεση στην Τράπεζα και λίρες κάπου 
καλά κρυμμένες (στο ίδιο: 80–81). 

Όπως διαπιστώνουμε από τη μεταπολεμική πραγματι-
κότητα, και επιβεβαιώνεται από τη μεταπολεμική λογο-
τεχνία, ο βερεσές και το τεφτέρι ήταν διαδεδομένη πρα-
κτική σε εποχές φτώχειας, γιατί εξασφάλιζε όχι μόνο τη 
βιωσιμότητα των νοικοκυριών και του μαγαζάτορα, αλλά 
και την κοινωνική συνοχή, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγ-
γύης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Τα δύο αδέλ-
φια ο Νίκος και ο Μιχάλης Βάλβης επιβεβαίωναν την 
παραπάνω αντίληψη. Ο Μιχάλης είχε το καφενείο στο 
ισόγειο της Παρασάγγη, ενώ συνεταιρικά τα δύο αδέρ-
φια λειτουργούσαν το ταβερνείο, το οποίο «κουμαντάρι-
ζε ο Νίκος, με βοηθούς ένα μάγειρα και ένα γκαρσόνι» 
(στο ίδιο: 85). Ο Αντρέας Φούφας, που είχε το μανάβικο, 
και ο Πολύκαρπος Κουρμπάνης, που είχε το κρεοπω-
λείο, δεν έχαιραν της ίδιας εκτίμησης. Ο Αντρέας Φού-
φας θεωρούνταν: 

Σοδομιστής, μανιακός, περιφρονούσε τις γυναίκες· φερνόταν 
άσκημα, απότομα στις πελάτισσές του, τους κακομιλούσε. Και 
κλέφτης ασύδοτος. Έφερνε ζαρζαβατικά και φρούτα της κα-
κής ώρας, τα πουλούσε πάνω απ’ τη διατίμηση, έκλεβε στο ζύγι 
(στο ίδιο: 93) 

Όμοια, το κρεοπωλείο του Πολύκαρπου Κουρμπάνη 
πρόσφερε κρέατα «χαμηλής ποιότητας» και «παράπο-
να επίσης προκαλούσε το ζήτημα του κατιμά», λόγω της 
κακής ποιότητάς του. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η 
πληροφορία για την τεχνολογία ψύξης της εποχής που 
συνδέεται με την όντως περιορισμένη δυνατότητα του 
μαγαζάτορα να προσφέρει καλοσυντηρημένο κρέας· «τα 
κρέατα δεν ήσαν πάντοτε πολύ φρέσκα, επειδή φυλάγο-
νταν σε ψυγείο του πάγου, που σπάνια είχε πάγο αρκετό 
για ικανοποιητική διατήρηση» (στο ίδιο: 96). 

Από το μυθιστόρημα παρελαύνουν, ανάμεσα σε άλλα, 
το επάγγελμα του υδραυλικού, του ράφτη, του πλανό-
διου στραγαλατζή, του τσαγκάρη, του μαρμαρογλύπτη 
και του τεχνίτη οικοδομών. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 
όμως, έχουν στο Δέκα τα γυναικεία επαγγέλματα, που η 
τυπολογία τους επιβεβαιώνει τα στερεότυπα της εποχής. 
Τα περισσότερα νεαρά κορίτσια του μυθιστορήματος 
απασχολούνται ως μοδίστρες σε ραφτάδικο, όπως η Μα-
ρία και η Σία Μώρου (μαθητευόμενη), και η νεαρή Ντίνα 
που ο πατριός της Παρασκευόπουλος από τα δέκα της 
χρόνια την έβαλε σε δουλειά σε μοδιστράδικο. Ο μισθός 
της ήταν ανάξιος λόγου, «τρεις κι εξήντα», ωστόσο ση-
μαντικός για τα οικονομικά του Παρασκευόπουλου (Κα-
ραγάτσης, 2018: 129). Αντιθέτως, η Μαρία Μώρου, είκοσι 
πέντε με τριάντα ετών, κοπέλα γεροδεμένη και δουλευ-
ταρού «με το καλό μεροκάματο που κέρδιζε εργαζόμενη 
σε μοδιστράδικο, έτρεφε τη φαμίλια της» (στο ίδιο: 77–
78). Η Γιαννούλα Γιανναρά εργαζόταν ως μαθητευόμενη 
σε κομμωτήριο και μέχρι να μάθει την τέχνη «δεν κέρδιζε 
τίποτα – εξόν κάτι μικροφιλοδωρήματα» (στο ίδιο: 106). 
Άλλα γυναικεία επαγγέλματα που θίγει το έργο είναι της 



136

Π
Τ

Υ
Χ

Ε
Σ

  Τ
Η

Σ
  ΙΣ

ΤΟ
Ρ

ΙΑ
Σ

  Τ
Η

Σ
  Γ

Σ
Ε

Β
Ε

Ε

νοσοκόμας (Ευσταθία), της καθαρίστριας (Ελενάρα), της 
δακτυλογράφου (Στάσα Θέμελη), της γραμματέως (Μάρ-
θα Μετζελή) και της μανικιουρίστας (Σοφία Ατζαγιόλη).

Όμως, η πλέον ενδιαφέρουσα είναι η μορφή αλλά 
και η ανέλιξη του Μιχάλη Φουντούκου, ο οποίος από 
«πειναλέος, πλασιέ πρόστυχων καλλυντικών για λαϊκές 
φτιασιδούδες» (στο ίδιο: 174) έφτασε να πλουτίσει και να 
επιτύχει ως βιομήχανος καλλυντικών και να «καταστρώ-
νει σχέδια πώς θα κυβερνήσει τον πλανήτη μας, όταν 
γίνει Άρχων του Κόσμου» (στο ίδιο: 172–173). Χάρη στη 
μητέρα του, την κυρία Ευγενία, η οποία διατεινόταν ότι 
είχε εργαστεί είκοσι χρόνια ως καμαριέρα στο παλάτι, ο 
Μιχάλης άρχισε να παρασκευάζει κρέμες, τις οποίες συ-
σκεύαζε σε παλιά μπουκαλάκια βαζελίνης, τις έβαζε σε 
μια βαλιτσούλα και «έπαιρνε σβάρνα ποδαρόδρομο όλες 
τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά», (στο ίδιο: 174) εγκωμιά-
ζοντας το εμπόρευμά του «με φωνή ιεροψάλτη»: «—Η 
κρέμα καλλονής της βασίλισσας Όλγας! Χάρη σ’ αυτή η 
Μεγαλειότης της διατήρησε ως τα ογδόντα της την απα-
ράμιλλη φρεσκάδα του προσώπου της, […]. Πέντε δραχ-
μές το μπουκαλάκι. Τζάμπα! Δωρεάν! Με ζημία πουλάω» 
(στο ίδιο: 175). 

Συν τω χρόνω, ο Μιχάλης Φουντούκος κατάφερε να 
γίνει βιομήχανος καλλυντικών και μέλος του Εμποροβι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς: 

Σήμερα η φίρμα «Μιχαήλ Φουντούκος – Καλλυντικά και Φαρ-
μακευτικά είδη» διαθέτει γραφεία τέσσερα δωμάτια στο μέ-
γαρο Πιπιλή, με εφτά υπαλλήλους· εργαστήριο παρασκευής 
καλλυντικών κοντά στο Τελωνείο, με είκοσι νομάτους προ-
σωπικό· και πλήρες δίχτυο αντιπροσώπων σ’ όλη την Ελλάδα, 
που πουλάν χονδρικώς την ξακουστή «Queen’s Silver Cream», 
την «Old Palace Lotion», την «Eau de Cologne Royale», το «Her 
Majesty’s Lipstick» καθώς και τ’ άλλα καλλυντικά της φίρμας 
(στο ίδιο: 176–177). 

Μολονότι η πλειονότητα των προσώπων του έργου, των 
εργαζόμενων και των επαγγελματιών ανήκουν στα με-
σαία με κατώτερα κοινωνικά στρώματα της νεοελληνι-
κής κοινωνίας της δεκαετίας του 1950, είναι αυξημένη, 
και πιθανώς απροσδόκητη, η παρουσία τόσων μικρο-
μάγαζων, μικρών ατομικών επιχειρήσεων και αυτοαπα-
σχολούμενων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται είτε στο πολύ 
χαμηλό επίπεδο των μισθών και στη δυσκολία εξεύρε-
σης μισθωτής, εξαρτημένης εργασίας είτε ακόμη και 
στον κοινωνικό αποκλεισμό τους λόγω πολιτικών φρο-
νημάτων. Κάποιοι άνεργοι του μυθιστορήματος, λόγου 
χάρη, όταν αποφασίζουν να εργαστούν, δεν αναζητούν 
μισθωτή εργασία· ο Κώνστας Νταηγιώργης ήθελε να 
ιδρύσει μια ατομική επιχείρηση, καθώς δεν καταδεχό-
ταν να ξεκινήσει με τον χαμηλό μισθό του υπαλλήλου, 
και ο Λουκάς Νταηγιώργης έγινε οδηγός ταξί (Σπανά-
κου, 2007). Η συνθήκη αυτή δεν είναι ανακόλουθη με τις 
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της εποχής. 

Κατά την περίοδο 1961–1973 το βιοτικό επίπεδο βελ-
τιώνεται, ενώ οι σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται 
στον τρόπο ζωής, στην οικονομία, και την κοινωνία, εί-
χαν άμεσα αποτελέσματα στον κατασκευαστικό κλάδο 
και την οικοδομική δραστηριότητα,3 στη μεταποιητική 
βιομηχανία, στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τον 
τουρισμό. Είναι η περίοδος κατά την οποία η παραγωγι-
κή δομή της χώρας προσέγγισε σημαντικά τις αναπτυγ-
μένες ευρωπαϊκές οικονομίες, με κύρια χαρακτηριστικά 

3.	 	Ανάμεσα	στους	παράγοντες	που	την	ευνόησαν	ήταν	η	εσωτερική	μετανάστευση	και	η	ανάγκη	για	κατοικίες	 

και	έργα	υποδομής,	όπως	σχολεία,	δημόσια	κτίρια,	κ.ά.	

γνωρίσματα της περιόδου την αύξηση της βιομηχανι-
κής απασχόλησης και παραγωγής, τη συρρίκνωση του 
αγροτικού τομέα, την ευρεία συμμετοχή των γυναικών 
στην απασχόληση και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης (προσέγγιζε το 7,8% ετησίως) (Κωστής, 2019: 395). 
Οι εξελίξεις αυτές εξηγούνται ως έναν βαθμό και από 
τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχολούμενων που ήταν σε 
θέση να συντηρήσει η ελληνική οικονομία: το 1971, οι 
εργοδότες και οι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 
αντιπροσώπευαν το 35,7% του οικονομικά ενεργού πλη-
θυσμού, ενώ οι μισθωτοί με μηνιαία ή ημερήσια αμοιβή 
το 39,2%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μεν την Ισπανία 
ήταν 18,9% και 73,5% και για την Πορτογαλία 19,6% και 
69,9% (στο ίδιο: 363–364). Ωστόσο, παρά τη μεταβο-
λή των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών, η χώρα 
εξακολουθούσε να υστερεί σε σχέση με τις αναπτυγμέ-
νες χώρες της Δύσης σε παραγωγικότητα, υποδομές, 
μέγεθος επιχειρήσεων, και άνοιγμα στη διεθνή αγορά. 
Στην επταετία της Χούντας τα οικονομικά προβλήματα 
επιδεινώθηκαν και επλήγη το εύθραυστο μεταπολεμικό 
μοντέλο συσσώρευσης της ελληνικής οικονομίας (Στα-
σινόπουλος, 2010· Σταθάκης, 2004· Βούλγαρης, 2019· 
Close, 2006: 101· Καζάκος, 2001). 

Ο Δημήτρης Χατζής στο Τέλος της μικρής μας πόλης, 
παρακολουθεί και αποτυπώνει τις οικονομικές και κοι-
νωνικές εξελίξεις τη δεκαετία του 1960 μέσα από δια-
φορετικές περιπτώσεις επαγγελματιών στα Γιάννενα. 
Επικεντρώνεται σε παλιές και επικερδείς συντεχνίες 
επαγγελματιών που παρακμάζουν λόγω της εκβιομη-
χάνισης, στην αναζήτηση ευκαιριών πολύ μικρών επι-
χειρήσεων λόγω της ανάπτυξης, και στην εμπορική 
δραστηριότητα άλλων εθνοτικών ομάδων (όπως της 
εβραϊκής κοινότητας), μεταφέροντας και τα στερεότυπα 
που τις συνοδεύουν. 

Στο διήγημα «Ο Σιούλας ο ταμπάκος» παρουσιά-
ζονται βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής 
παράδοσης των ταμπάκων, μιας κλειστής συντεχνίας 
τεχνιτών και μαστόρων, ανένδοτης σε οποιοδήποτε νε-
ωτερισμό, περήφανης να μαρτυρήσει την ακραία φτώ-
χεια που βασάνιζε τις οικογένειες των μελών της: «Αυτοί 
κανένας δεν κλαιγότανε, δεν μαρτύραγε τίποτα για τη 
φτώχεια του, ντρεπόταν ο ένας τον άλλονε να μιλήσουν. 
Και κανένας δεν ξέκοβε, δεν έφευγε να πιάσει άλλη 
δουλειά» (Χατζής, 1999: 12). Ωστόσο, η δουλειά χειρο-
τέρευε, καθώς ήταν προσφορότερο είτε να αγοράζουν 
εισαγόμενα επεξεργασμένα δέρματα («σεβρά, λουστρί-
νια, αδιάβροχα τα φέρναν απ’ όξω, φτηνότερα και κα-
λύτερα δουλεμένα») είτε να τα πουλούν ακατέργαστα 
σε βιομηχανίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού: «Δύ-
ο-τρεις παλιοί δερματέμποροι στο παζάρι της πόλης το 
βρήκανε συμφερότερο, αντίς να παιδεύονται με τους 
ταμπάκους, να μαζώνουν τα τομάρια και να τα στέλνουν 
ακατέργαστα στην Ιταλία, στη Μασσαλία, ακόμα και στη 
Σύρα, για να τ’ αργαστούν εκεί» (στο ίδιο: 12).

Στο διήγημα «Ο Τάφος» ο κυρ Αντώνης ο Τσιάγαλος 
νοίκιαζε μια από τις δύο δημοτικές παράγκες στην άκρη 
της επαρχιακής πόλης, όταν η είδηση της διεύρυνσης 
του δημόσιου δρόμου, ένα έργο υποδομής που ανέμενε 
είκοσι δύο χρόνια, γέννησε προσδοκίες για την ατομι-
κή του επιχείρηση και την εξέλιξή της από «παράγκα» 
σε «μαγαζί πραγματικό», το οποίο θα κέρδιζε από τους 
Αθηναίους εκδρομείς. Η προσδοκία ισοδυναμούσε με 
υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή· «είτανε τ’ όνειρο της 
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στερημένης ζωής του […]. Εκεί ’ταν κ’ η προίκα των κο-
ριτσιών του και το ξεκούρασμα της γυναίκας του και τ’ 
αποκούμπι των γηρατειών του» (στο ίδιο: 22). 

Στο διήγημα «Σαμπεθάι Καμπιλής» γίνεται αναφορά 
στους Εβραίους εμπόρους στην πόλη των Ιωαννίνων 
από την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εκτός από τους 
παραδοσιακούς γυρολόγους, πραματευτάδες και πα-
λιατζήδες, υπήρχαν κάποια εβραϊκά μικρομάγαζα τσα-
γκάρηδων (τενεκετζήδων) και κρεοπωλών (χασάπηδων) 
(στο ίδιο: 41). Από τις 4.000 πληθυσμό της εβραϊκής 
κοινότητας, περίπου οι 150–200 είχαν μαγαζιά, όχι μόνο 
μικρομάγαζα με εδώδιμα και εγχώρια είδη, αλλά με ει-
σαγόμενα υφάσματα, γυαλικά και σιδερικά (στο ίδιο: 43). 
Όμως, το καλύτερο κατάστημα στην πόλη ήταν το κατά-
στημα υφασμάτων του Σαμπεθάι Καμπιλή: 

[…] άνοιγε μια πορτούλα κ’ έμπαινες από κει σ’ ένα πράμα 
σκοτεινό και μακρύ, που δεν είταν μήτε μαγαζί μήτε κι απο-
θήκη – είταν και τα δυό. Πάνω σε μπάγκους και σε κάσες με-
γάλες, πνιγμένο στη ναφθαλίνη, στοιβαζόταν εκεί τ’ άνθος της 
πραμάτειας, από τσόχα, καμπαρντίνα και φανέλα εγγλέζικη 
ως τους χασέδες και τα λινά και τα κάμποτα κι ούτε πρόφται-
νε να σταθεί (στο ίδιο: 53). 

Ο Καμπιλής ως επιτυχημένος έμπορος έχαιρε ευρύτε-
ρης κοινωνικής αναγνώρισης, καθώς ήταν πρόεδρος 
της εβραϊκής κοινότητας, μέλος του συμβουλίου του 
Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου και ενίοτε 
αρθρογράφος στην τοπική εφημερίδα για ζητήματα της 
κοινότητας (στο ίδιο: 69). 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970  
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Λίγο αργότερα, ο Νίκος Τσιφόρος στα Χρονογραφήμα-
τα (1977) περιγράφει εύστοχα την ελληνική κοινωνία 
της δεκαετίας του 1970. Στο διήγημα «Νοκτούρνο» ο 
Διαμαντής Μαυροκατσούλης από τα Καρβασαρά της 
Καρδίτσας είχε έρθει στην Αθήνα «με σκοπό να [την] 
κατακτήση» και απ’ ό,τι φαίνεται τα κατάφερε· από 
μπακάλης, «σήμερα ο κύριος Διαμαντής είναι μέγας ει-
σαγωγεύς αποικιακών,4 γραμμένος στο Επιμελητήριο, 
[και] επίτροπος στην ενορία του», «[έχει] υπόληψι, πί-
στωσι στους προμηθευτές της συνοικίας, δικηγόρο για 
τις δουλειές του» (Τσιφόρος, 1977: 284–285). Στην ίδια 
συλλογή, στο διήγημα «Τσιτσερόνε» (cicerone) περιγρά-
φεται το επάγγελμα του αυτοαπασχολούμενου ξεναγού, 
που αρχίζει να ανθεί εκείνη την περίοδο με την άνοδο 
του τουρισμού. Ο πρωταγωνιστής στράφηκε στο επάγ-
γελμα του ξεναγού, όταν απολύθηκε από την εταιρεία 
καπνών στην οποία εργαζόταν ως υπάλληλος. Χωρίς 
ιδιαίτερη εκπαίδευση, θεωρούσε ότι το επάγγελμα του 
οδηγού περιηγητών «ήτανε μια δουλειά έντιμη, σιωπηλή 
και επικερδής»: 

Έλεγε και ξανάλεγε ακριβώς τα ίδια, ήταν κομψός, το χαμό-
γελό του πλυμένο με αρωματική οδοντόπαστα. Κάθε πρωί 
στηνόταν έξω από τα μεγάλα ξενοδοχεία και παρελάμβανε 
καραβάνια στεγνών ανθρώπων που βιαζόντουσαν να γνωρί-
σουν την Αθήνα μέσα σε σαρανταοχτώ ώρες. […] Τα εγγλέζικά 
του, δευτέρας ποιότητος, τα πρόφερε όσο μπορούσε χειρότερα 

4.	 	Αποικιακά:	πρόκειται	για	τα	είδη	που	τότε	έρχονταν	από	τις	αποικίες	των	ευρωπαϊκών	χωρών	στην	Ασία,	 

την	Αφρική,	κ.ά.	Σε	αυτά	συγκαταλέγονταν	τα	μπαχαρικά,	το	τσάι	και	άλλα	παρεμφερή	είδη.	

και παρ’ όλα αυτά οι βόρειοι άνθρωποι καταλάβαιναν απόλυ-
τα τις εξηγήσεις του […] (στο ίδιο: 326–327).

Ο φωτογράφος στο ομώνυμο διήγημα του Μάριου Χάκ-
κα από το έργο Ο Μπιντές και άλλες ιστορίες μας συστήνε-
ται σε πρώτο πρόσωπο, περιγράφοντας τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του επαγγέλματός του τη δεκαετία του 1970: 

Είμαι ο φωτογράφος. Για την ακρίβεια μεγεθύνω φωτογρα-
φίες νεκρών. Από μια εφθαρμένη φωτογραφία, ποντικοφα-
γωμένη ακόμα και πάνω στο πρόσωπο, πολλές φορές η μισή, 
μπορώ, ανακαλύπτοντας τα στοιχεία που λείπουν, να συνται-
ριάσω το σύνολο, παρουσιάζοντας κάτι το ωραίο. […] (Χάκ-
κας, 1987: 99). 

Ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα μικρής οικογενειακής βι-
οτεχνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 συναντάμε 
στη Βιοτεχνία Υαλικών της Μπέμπας Ταντή, όπως ανα-
παρίσταται από τον Μένη Κουμανταρέα στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα (Κουμανταρέας, 1991). Η Μπέμπα Ταντή 
είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της την επιχείρηση, 
που βρισκόταν στη συμβολή Ιεράς Οδού και Πειραιώς, 
και την είχε αναλάβει με τον άντρα της Βλάση. Λόγω 
της πολιτικής ανωμαλίας και των αριστερών φρονη-
μάτων στα νιάτα της, δυσκολεύτηκε να ανανεώσει την 
άδεια του μαγαζιού και να μπει στο ταμείο βιοτεχνών 
(στο ίδιο: 25). Η οικονομική επιβίωση της εταιρείας είχε 
αποβεί ένας διαρκής αγώνας· «από τότε που κληρονό-
μησε το μαγαζί του πατέρα της κι αποφάσισε να πάρει 
σύζυγο και συνέταιρο, έχασε το βάδισμα του νέου κορι-
τσιού». Μεσόκοπη, πλέον, η ίδια και ο Βλάσης με τους 
δύο υπαλλήλους-συνεταίρους, τον Βάσο και τον Σπύρο, 
που εντέλει αποδεικνύονται μάλλον αφελείς και ευκο-
λόπιστοι, αγωνίζονται να κρατήσουν την επιχείρηση 
ανοιχτή και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, 
ασθμαίνοντας πίσω από το ρεύμα νεωτερισμού που δεί-
χνει τελικά να περνά ορμητικά από πάνω τους. 

Στην κοπέλα από τη βιοτεχνία υαλικών «κλείνει το 
μάτι» ο Κώστας Περούλης στα Αυτόματα, μια συλλογή 
διηγημάτων που αποτυπώνει την οικονομική κρίση μέσα 
από τον χώρο της εργασίας· στα διηγήματα αυτονομεί-
ται η εργασία όχι μόνο ως σημαντικό πεδίο της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, ένεκα του βιοπορισμού, αλλά και 
ως στίγμα του κοινωνικού και ταξικού προσδιορισμού 
του υποκειμένου (Περούλης, 2015β). «Στο Μουσείο», 
ένας τεχνίτης συγκολλητής (ο «πέτσινος») (Περούλης, 
2015α: 14) εγκαταλείπει οριστικά το εργοστάσιο, διαρ-
ρηγνύοντας την παράδοση που είχαν κληροδοτήσει ο 
πατέρας και ο παππούς του, και ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας συνεργάζεται με εργολάβους πλοίων. Χάρη 
όχι μόνο στην ικανότητά του ως τεχνίτη αλλά και στο 
ρίσκο που αναλάμβανε, η δουλειά του απέβη εξαιρετι-
κά κερδοφόρα «δεν έπεφτε κάτω από τριάντα ευρώ την 
ώρα, τριακόσια ευρώ τη μέρα» (στο ίδιο: 13–14). Με την 
κρίση, τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά επλήγησαν οικο-
νομικά, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μείνουν 
άνεργοι. Μολονότι «η Ζώνη πέθανε», ο ίδιος είχε αμεί-
ωτη δουλειά: «τρελαίνεται το κινητό του, οι εργολάβοι 
τον αφήνουνε αυτόν να διαλέγει», «τον ζητάγανε στα 
ναυπηγούμενα με κλειστό συμβόλαιο» (στο ίδιο: 13–14). 

Ο Μπαλτάς και άλλες ιστορίες του Θανάση Σκρου-
μπέλου (2009) έχει ενδιαφέρον όχι μόνο ως μια συλ-
λογή διηγημάτων προάγγελος της κρίσης, αλλά και ως 
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μαρτυρία για την ασφάλεια που παρέχει η οικογενειακή 
επιχείρηση στα άνεργα μέλη της. Στο ομώνυμο διήγη-
μα, το παράδειγμα του συνοικιακού χασάπικου αποτελεί 
μια οικεία για τα ελληνικά δεδομένα εικόνα για τις οικο-
γενειακές επιχειρήσεις. Ο κύριος Ντρε, τρίτη γενιά χα-
σάπης, είχε τρία παιδιά, τα οποία εργάζονταν στο κρε-
οπωλείο. Ο γιος του Κορναράκης εργαζόταν σε αυτό 
προσωρινά, μέχρι να καθιερωθεί ως θεατρικός συγγρα-
φέας (Σκρουμπέλος, 2009: 31), η κόρη του Αλθαία είχε 
σπουδάσει βιβλιοθηκάριος και δούλευε προσωρινά στο 
χασάπικο, μέχρι να διοριστεί σε κάποια από τις βιβλιο-
θήκες που θα ίδρυε ο δήμος (στο ίδιο: 30), ενώ ο Σταμά-
της ο μικρότερος αδελφός ήταν ο μόνος που αγαπούσε 
το χασάπικο και δεν ήθελε να ξεφύγει (στο ίδιο: 32). Ο 
κύριος Ντρε αντιμετώπιζε με στωικότητα τα «καμώ-
ματα» του μεγάλου του γιου, θεωρώντας τα «μάταιες 
πτήσεις διαφυγής από την οικογενειακή παράδοση». Οι 
προσπάθειες και οι προσδοκίες του γιου του τού θύμι-
ζαν τις δικές του απόπειρες στα νιάτα του να ξεφύγει ως 
«ναυτικός, δάσκαλος του σκι, ηθοποιός, χορευτής του 
ταγκό»· αποτέλεσμα όλων όμως ήταν να «προσγειωθεί 
στον σίγουρο χώρο του οικογενειακού κρεοπωλείου», 
και να εδραιωθεί έκτοτε μέσα του η πεποίθηση ότι «ο 
πάγκος του σφαγείου ήταν η μοίρα τους» (στο ίδιο: 30). 

Ένα τελευταίο σύγχρονο έργο που σκιαγραφεί το 
αποτύπωμα της κρίσης στον χώρο των επαγγελματο-
βιοτεχνών είναι Η πόλη και η σιωπή του Κώστα Τζαμιώτη 
(2013). Το έργο φανερώνει τις προσπάθειες του Αργύρη 
Τρίκορφου, που διατηρεί βιοτεχνία κουμπιών, να επιβι-
ώσει μέσα στην κρίση. Ο ήρωας, ένας άντρας κοντά στα 
πενήντα με οικογένεια και τρία παιδιά, παρά τις προ-
σπάθειές του, υπερχρεώνεται και εντέλει αναγκάζεται 
να κλείσει τη βιοτεχνία και να βιοποριστεί ως οδηγός 
ταξί. Ασφαλώς, η οικονομική υποβάθμιση της οικογένει-
ας ανατρέπει και όλο το μέχρι τότε επίπεδο ζωής, δοκι-
μάζοντας σοβαρά τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Επίλογος

Στη σύντομη αυτή επισκόπηση του επαγγελματικού κό-
σμου μέσα από τη λογοτεχνία, παρατηρούμε ενδιαφέ-
ρουσες μεταβολές στην ταυτότητα αλλά και την τυπο-
λογία των ειδικοτήτων των επαγγελματοβιοτεχνών και 
εμπόρων μετά από σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές εξελίξεις της νεοελληνικής κοινωνίας και 
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως παρουσιάζο-
νται είτε μέσα από το βίωμα των πρωταγωνιστών και 
των οικείων τους είτε μέσα από τη ματιά του σύγχρο-
νου με την εποχή του ή μεταγενέστερου συγγραφέα, 
που με μεγάλη διακριτικότητα και μέριμνα σκύβει πάνω 
από τον ώμο αυτού του κόσμου παρακολουθώντας και 
καταγράφοντάς τον. Μέσα από το λογοτεχνικό υλικό 
που ερευνήθηκε για τη χρονική περίοδο από τον 19ο 
αιώνα μέχρι σήμερα και στην περιορισμένη έκταση ενός 
άρθρου επιχειρήθηκαν να αναδειχθούν ζητήματα που 
πλαισιώνουν την ταυτότητα των επαγγελματοβιοτε-
χνών και εμπόρων, όπως και επιμέρους ζητήματα χα-
ρακτηριστικά κάθε εποχής, ομολογώντας την απουσία 
ή/και την ελλιπή ανάδειξη ζητημάτων μέσα στα ίδια τα 
λογοτεχνικά έργα, τα οποία θα αναδείκνυε πληρέστερα 
πιθανώς μια αμιγώς ιστορική έρευνα, όπως, λόγου χάρη, 
ζητήματα που άπτονται της συνδικαλιστικής οργάνω-
σης και δράσης των εν λόγω επαγγελματιών. 

Εντούτοις, αναμφίλεκτα η αναπαράσταση αυτού του 
κόσμου, όπως αποτυπώνεται μέσα στο λογοτεχνικό πε-
ριβάλλον, μας φέρνει κοντά στην έννοια του «χρονότο-
που» του Bakhtin· σύμφωνα με αυτόν, το λογοτεχνικό 
έργο για να «μιλήσει» για την πραγματικότητα πρέπει να 
ερμηνευτεί με βάση τον χρονότοπο της συγγραφής του, 
που καθορίζει τις πολιτισμικές συνθήκες που το γέννη-
σαν, τον χρονότοπο της ιστορίας αλλά και τον χρονότο-
πο της ανάγνωσης που επανακαθορίζει τα δύο πρώτα 
(Holquist, 2002: 142–147).
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ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

1.  Από το καπνοπωλείο στο καπνεργοστάσιο. Επιχειρηματικότητα, 
οικονομία και κουλτούρα στον κλάδο του καπνού στην Ελλάδα 
Θανάσης Μπέτας

2.  Oι επαγγελματοβιοτέχνες απέναντι στις κρίσεις του 1929–30  
και του 1972–74 
Δημήτρης Μπαχάρας

3.  Το εμπόριο ελαιολάδου στην κατεχόμενη Ελλάδα, 1941–44 
Βασίλης Μανουσάκης 
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Νίκος Ματσάγγος.  
Από το εμπόριο καπνού 
στην καπνοβιομηχανία

Ο Νίκος Ματσάγγος γεννήθηκε στο Κατηχώρι Πηλίου 
το 18531. Η οικογένεια του Ιωάννη Ματσάγγου, πατέρα 
του Νίκου, ήταν μια εύπορη οικογένεια από το Κατηχώ-
ρι, η οποία αποτελούνταν από πέντε παιδιά: τρία αγόρια 
και δυο κορίτσια. Ενδεικτικό της οικονομικής και κοι-
νωνικής θέσης της θα μπορούσε να θεωρηθεί το ακό-
λουθο περιστατικό που συνέβη στο Πήλιο στα τέλη του 
19ου αιώνα και μάς αφηγήθηκε η Ιουλία Ματσάγγου: «Ο 
Νικολός, έτσι τον φώναζαν, όταν παντρευόταν ή όταν 
αρραβωνιαζόταν… δεν έχει μεγάλη σημασία… στο Κα-
τηχώρι γινόταν ένα πολύ μεγάλο γλέντι στο σπίτι [της οι-
κογένειάς του]. Κόσμος στην αυλή, είχε μαζευτεί κόσμος 
γύρω γύρω…, φτάνουν ληστές για να απαγάγουν τον 
Νικολό… τον γαμπρό… το αντιλαμβάνονται έγκαιρα οι 
άνθρωποι του σπιτιού και τον παίρνουν και τον κρύβουν 
σε μια ντουλάπα… εντοιχισμένη μάλιστα… και έτσι τη 
γλίτωσε ο Νικολός… Πλην όμως πήρανε… δυο άτομα; 
Τρία; … από το υπηρετικό προσωπικό σαν ομήρους και 
η οικογένεια πλήρωσε λύτρα για τους ανθρώπους… και 
ελευθερωθήκαν, τους άφησαν ύστερα…».2 

1.	 	Ο	πατέρας	του	κατείχε	στο	Πήλιο	κτήματα,	ελαιοπερίβολα	και	άλλα	ακίνητα	όπως	συνάγεται	από	διάφορα	

συμβόλαια	που	αφορούν	την	οικογένεια	Ματσάγγου	αλλά	και	από	μαρτυρίες	των	απογόνων.	Θα	ήθελα	να	

ευχαριστήσω	τον	Βαρθολομαίο	και	την	Ιουλία	Ματσάγγου,	για	τις	συνεντεύξεις	και	για	τα	συμβόλαια	που	

μου	παραχώρησαν.	Ο	Βαρθολομαίος	Ματσάγγος	είναι	ανιψιός	του	ιδρυτή	της	καπνοβιομηχανίας	και	η	Ιουλία	 

η	σύζυγός	του.

2.  Μαρτυρία	Ιουλίας	Ματσάγγου.	

Η ύπαρξη υπηρετικού προσωπικού αφενός και ότι 
οι ληστές «επέλεξαν» την οικογένεια Ματσάγγου για να 
επωφεληθούν χρηματικά αφετέρου, μαρτυρά την εύρω-
στη οικονομική επιφάνεια και την κοινωνική θέση της. 
Μια οικογένεια που ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
αντιπροσωπευτική των εύπορων οικογενειών του Πηλί-
ου του 19ου αιώνα. Ο Νικόλαος Ματσάγγος παντρεύτη-
κε τη Μαριάνθη Καρακίτη, αδελφή των καπνεμπόρων 
Καρακίτη από τη Μακρυνίτσα Πηλίου, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνταν στον χώρο του καπνού. Οι αδελφοί 
Καρακίτη είχαν επιχείρηση παραγωγής χειροποίητων 
τσιγάρων στην Αθήνα με την ονομασία «Η Πρόοδος». Ο 
Νίκος Ματσάγγος και η Μαριάνθη Καρακίτη απέκτησαν 
τρία παιδιά: τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο και τον μικρό-
τερο Γιώργο, ο οποίος πέθανε πρόωρα.

Ο γάμος του Νίκου Ματσάγγου με την αδελφή των 
καπνεμπόρων θα πρέπει μάλλον να επηρέασε και τις 
επιχειρηματικές του αποφάσεις. Δεν υπαινισσόμαστε 
πως πρόκειται για μια επιλογή που απέβλεπε στην κοι-
νωνική άνοδο μέσω του γάμου, με πρόσωπο ανώτερης 
οικονομικής και κοινωνικής θέσης, αφού η οικογένειά 
του δεν στερούνταν περιουσίας, ωστόσο, δεν θα μπο-
ρούσε να αποκλειστεί και η θεωρία της γαμήλιας στρα-
τηγικής στο εσωτερικό μιας κοινωνικής ομάδας – στην 
περίπτωσή μας των Πηλιορειτών εμπόρων. Σύντομα, 
ορισμένοι από αυτούς θα αποτελέσουν μέρος, και μά-
λιστα δυναμικό, των νέων αστικών στρωμάτων της πό-
λης του Βόλου, που αρχίζουν να διαμορφώνονται στις 

1.  Από το καπνοπωλείο  
στο καπνεργοστάσιο. 

  Επιχειρηματικότητα, οικονομία και 
κουλτούρα στον κλάδο του καπνού  
στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα μέσα από το παράδειγμα  
της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου
Θανάσης Μπέτας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες



145

Ε
Ν

Ό
Τ

Η
ΤΑ

 ΙV

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Μια αναλυτική 
μελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος από το οποίο 
προερχόταν ο ιδρυτής της καπνοβιομηχανίας του Βό-
λου, ο Νικόλαος Ματσάγγος, θα μπορούσε να αναδείξει 
ίσως σημαντικές πτυχές για τις οικονομικές συμπεριφο-
ρές και δραστηριότητες των εύπορων οικογενειών του 
Πηλίου κατά τον 19ο αιώνα και να προσεγγίσει παράλ-
ληλα όψεις των κοινωνικών σχέσεων, των αξιών και των 
αντιλήψεων στο εσωτερικό αυτών των οικογενειών. Πε-
ριβάλλον από το οποίο «ξεπήδησαν» αρκετοί από τους 
εμπόρους και μετέπειτα βιοτέχνες και βιομηχάνους της 
πόλης του Βόλου.

Το 1841, μια δυναμική ομάδα Πηλιορειτών κυρίως 
εμπόρων και βιοτεχνών, επωφελούμενοι από τις διοι-
κητικές μεταρρυθμίσεις της Πύλης (το Τανζιμάτ), απηύ-
θυναν υπόμνημα στον σουλτάνο αιτούμενοι την άδεια 
να συνοικισθούν στην παραλία ανατολικά του κάστρου 
και να ανεγείρουν νέα πόλη, προκειμένου να βελτιωθεί 
η διαβίωσή τους και να διευκολυνθούν οι εμπορικές 
τους δραστηριότητες. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό και 
το 1841 θεωρείται το έτος της ίδρυσης της νέας πόλης 
του Βόλου. Έτσι, έμποροι Πηλιορείτες, μετά την ίδρυση 
της νέας πόλης του Βόλου, «κατεβαίνουν» στην πόλη 
και στην ανατολική πλευρά του Κάστρου, στην οδό Δη-
μητριάδος, εγκαθιστούν τις επιχειρήσεις τους (Χαστάο-
γλου, 2002: 26). Μεταξύ αυτών των Πηλιορειτών ήταν 
και η οικογένεια του Ιωάννη Ματσάγγου, αν κρίνουμε 
από το γεγονός ότι, τόσο ο ίδιος ο Ιωάννης, πατέρας 
του ιδρυτή της καπνοβιομηχανίας, όσο και ο μεγαλύτε-
ρος αδελφός του εμφανίζονται σε συμβόλαια, σε όσα 
τουλάχιστον έχουν διασωθεί μετά την ενσωμάτωση του 
Βόλου στο ελληνικό κράτος το 1881, ως ιδιοκτήτες οι-
κοπέδων και αποθηκών σε αυτή την περιοχή ανατολικά 
του κάστρου, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή της Με-
ταμόρφωσης. 

Ακολουθώντας το δρόμο που είχαν ανοίξει νεότεροι 
Πηλιορείτες έμποροι και βιοτέχνες, ο Νίκος Ματσάγγος 
δραστηριοποιήθηκε από νωρίς εμπορικά στη νέα πόλη. 
Ασχολείται με το εμπόριο καπνού και εννιά χρόνια μετά 
την ενσωμάτωση του Βόλου στο ελληνικό κράτος κα-
τέλαβε μια θέση στον δρόμο των «εμπόρων», στην οδό 
Δημητριάδος, ανοίγοντας το 1890 μαζί με τους αδελ-
φούς Καρακίτη ένα μικρό καπνοπωλείο, «…ένα στενό-
μακρον κατάστημα με ερμάρια εις την μια πλευράν και 
εις το βάθος έναν πάγκον μικρόν και όπισθεν του οποί-
ου ευρίσκετο το τραπέζι του εμπόρου», στη διασταύρω-
ση των οδών Δημητριάδος και Κουταρέλια.	3 Ο χώρος 
και το οίκημα όπου στεγάστηκε το καπνοπωλείο ήταν 
ιδιοκτησίας του μεγάλου του αδελφού, Βαρθολομαίου.4 
Η περιουσία του τελευταίου προήλθε σε μεγάλο βαθμό 
από τον πατέρα του. Το πατρικό σπίτι της οικογένειας 
–πηλιορείτικο αρχοντικό του 19ου αιώνα– ο Ιωάννης 
Ματσάγγος το κληροδότησε και στους τρεις γιους του: 
Βαρθολομαίο, Νικόλαο και Στυλιανό και στη συνέχεια ο 
μεγαλύτερος γιος, ο Βαρθολομαίος, αγόρασε το μερίδιο 
των άλλων δύο. 

Ο Βαρθολομαίος εμφανίζεται σε συμβόλαια της 
εποχής ως «μεγαλοκτηματίας». Πραγματοποιεί συ-
χνά αγορές ελαιοπεριβόλων και άλλων κτημάτων και 
αγροτεμαχίων στο Πήλιο. «Ήταν αρκετά πλούσιος… 

3.	 	Αρχείο	Ματσάγγου,	Γεωργ.	Δ.Α.	Χατζηκώστα,	Τα πρώτα βήματα της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου. 

4.	 	Αριθμ.	Συμβολαίου	19138,	Έκθεσις	Απογραφής,	23/2/1910.

5.  Μαρτυρία, Βαρθολομαίου	Ματσάγγου.

6.	 	Ειρηνοδικείο	Βόλου,	Συγγενικό	Συμβούλιο,	Αριθμ.	166,	22/3/1910.

7.	 	Αριθμ.	Συμβολαίου	19138,	ό.π.

ένα είδος τράπεζας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο εγγονός του Βαρθολομαίος, υπαινισσόμενος, μάλλον, 
πως ο παππούς μπορούσε να δανείζει χρήματα σε συγ-
γενείς και άλλους.5 Μετά το θάνατο του Βαρθολομαί-
ου Ματσάγγου, το 1910 πραγματοποιήθηκε συγγενικό 
συμβούλιο στο ειρηνοδικείο Βόλου, στις 22/3/1910, και 
για να αποφασιστεί αρχικά., αν θα αποδεχτούν τα τρία 
ανήλικα παιδιά του την κληρονομιά και ποιος θα διαχει-
ριζόταν, μαζί με τη χήρα του εκλιπόντος, την περιουσία 
μέχρι την ενηλικίωσή τους. Στο συμβούλιο συμμετείχαν 
μόνο οι άνδρες της οικογένειας Ματσάγγου: τα αδέλφια 
του Βαρθολομαίου, ο Νικόλαος και ο Στυλιανός, οι τρεις 
γιοι του, και οι δυο γαμπροί του – οι σύζυγοι των αδελ-
φών του. Εκεί, έγινε η τελική διανομή της περιουσίας.6 
Το περιστατικό αυτό, δίχως να θέλουμε να επεκταθού-
με περαιτέρω, αντικατοπτρίζει πτυχές της κοινωνικής 
ζωής και των οικογενειακών σχέσεων της πηλιορείτικης 
κοινωνίας των αρχών του 20ού αιώνα, αναδεικνύοντας 
έμφυλες ιεραρχίες στο εσωτερικό αυτών των οικογε-
νειών. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν δανειστικά συμ-
βόλαια –ενυπόθηκα δάνεια– με τον Βαρθολομαίο Μα-
τσάγγο ήταν και ο αδελφός του Νικόλαος, αλλά και οι 
αδελφοί Καρακίτη.7 

Ο Νίκος Ματσάγγος αποφασίζει να ασχοληθεί με το 
εμπόριο καπνού στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια πε-
ρίοδο έντονης εμπορικής και βιομηχανικής δραστηρι-
ότητας για την πόλη. Στον Οδηγό Βόλου του 1901 είναι 
καταγεγραμμένοι 14 καπνεμπορικοί οίκοι και 24 καπνο-
πωλεία, ανάμεσά τους και αυτό του Ν. Ματσάγγου. Στην 
οδό Δημητριάδος, σ’ αυτόν τον κεντρικό εμπορικό δρό-
μο της εποχής, ήταν συγκεντρωμένο σχεδόν το σύνολο 
των καπνοπωλείων (Οδηγός Βόλου Ν. Μαγνησίας, 1901: 
111). Στον εμπορικό οδηγό Βόλου-Πηλίου-Αλμυρού του 
1911 αναφέρονται 18 καπνεμπορικοί οίκοι και 12 καπνο-
πωλεία, μεταξύ αυτών και του Ν. Ματσάγγου (Χρηστό-
πουλος, 1911: 46–47). Καθώς η πόλη μεγαλώνει και το 
κάπνισμα ως συνήθεια υιοθετείται από όλο και μεγα-
λύτερο τμήμα του πληθυσμού, ορισμένοι καπνοπώλες 
και καπνέμποροι αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν 
το πέρασμα από το εμπόριο καπνού και τη χειροποίητη 
σιγαροποιία στη βιομηχανία τσιγάρων. Ένας από αυτούς 
ήταν ο Ν. Ματσάγγος.

Η διαδρομή αυτή, από το καπνεμπόριο στη βιομη-
χανία τσιγάρων, δεν απαντάται μόνο στον Βόλο, αλλά 
ήταν κοινή για πολλούς εμπόρους καπνού που ίδρυ-
σαν εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων εντός και εκτός 
χώρας. «Όταν οι περιστάσεις έκαναν να περιοριστούν 
σημαντικά οι δυνατότητες του εξαγωγικού καπνεμπορί-
ου, κρίναμε πως είχε φτάσει η ώρα να ασχοληθούμε και 
με τη βιομηχανία σιγαρέτων στην Ελλάδα», αφηγείται 
ο Ευαγ. Παπαστράτος, επιβεβαιώνοντας πως το καπνε-
μπόριο αποτέλεσε τον κύριο χώρο προέλευσης των βι-
ομηχάνων σιγαροποιίας (Παπαστράτος, 2012: 188). Αλλά 
και εκτός Ελλάδας, στην Αίγυπτο και στη Γερμανία, Έλ-
ληνες καπνέμποροι που δραστηριοποιούνταν εκεί ίδρυ-
σαν εργοστάσια τσιγάρων, «όταν κάποια στιγμή κάτω 
από την πίεση των αποθεμάτων τους ή με την επιθυμία 
μεγιστοποίησης του κέρδους με την προσθήκη του βιο-
μηχανικού στο εμπορικό κέρδος, έκαναν το βήμα από το 
εμπόριο στη βιομηχανία» (Χατζηιωσήφ, 1993: 366–367).
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Το 1889, ο Νίκος Ματσάγγος, έναν χρόνο πριν ανοί-
ξει το καπνοπωλείο με τους αδελφούς Καρακίτη, αγό-
ρασε από τους κληρονόμους του Γεωργίου Βαρωνή, 
έναντι 10.350 δρχ., ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.380 πήχε-
ων ή 776,25 τ.μ., το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της 
Μεταμόρφωσης –εντός σχεδίου πόλεως–, λίγα μόλις 
μέτρα πιο μακριά από το σημείο όπου στεγάστηκε το 
καπνοπωλείο του.8 Σ’ αυτό το οικόπεδο έχτισε διώρο-
φη οικία και αποθήκη, η οποία αρχικά λειτούργησε ως 
εργαστήριο καπνού και στη συνέχεια στέγασε «το πρώ-
το εργοστάσιον τσιγάρων της μελλούσης εντός ολίγων 
ετών τόσο να επεκταθεί βιομηχανίας… απλόν εργαστή-
ριο με πρωτόγονα μέσα… λίγοι εργάτες και οι υιοί του 
Ματσάγγου…».9 

Η αρχική επένδυση σε πάγιες εγκαταστάσεις ήταν 
χαμηλή, λόγω του χαμηλού βαθμού αυτοματοποίησης 
του κλάδου. Παράλληλα, καθώς η πρόσβαση στην πρώ-
τη ύλη ήταν εύκολη –καπνά κυρίως από τις περιοχές της 
Θεσσαλίας–, φαίνεται πως αποτέλεσε ένα ακόμη ισχυρό 
κίνητρο για το πέρασμα από το εμπόριο καπνού στη σι-
γαροποιία. Το 1906, στη μικρή επιχείρησή του απασχο-
λούνταν ειδικοί σιγαροποιοί από την Αίγυπτο. Το 1910, η 
επιχείρηση μετατρέπεται σε ετερόρρυθμη εταιρεία με 
ετερόρρυθμα μέλη τους γιους του Νίκου Ματσάγγου, 
Ιωάννη και Κωνσταντίνο. Τότε, εισάχθηκε η πρώτη κα-
πνοκοπτική μηχανή αγγλικής μάρκας –“Leng”–, μικρής 
απόδοσης και από τις πρώτες που είχαν κατασκευαστεί. 
Το 1918, η ετήσια παραγωγή των τσιγάρων της επιχείρη-
σης ήταν 3.000 χιλιόγραμμα.10 

Το 1919, η διεύθυνση της εταιρείας ανατέθηκε στους 
δύο γιους του Νικολάου Ματσάγγου. Ο Ιωάννης και ο 
Κωνσταντίνος έλαβαν ως πρώτη απόφαση να πάψουν 
να ασχολούνται με το καπνεμπόριο και να ασχοληθούν 
αποκλειστικά με τη βιομηχανία των τσιγάρων. Οι εργα-
σίες της εταιρείας άρχισαν να αναπτύσσονται και για τον 
λόγο αυτόν αγοράστηκε και άλλη καπνοκοπτική μηχα-
νή ίδια με την προηγούμενη μάρκα (Leng), μεγαλύτερης 
όμως παραγωγικής ικανότητας, καθώς επίσης και μια 
μηχανή κατασκευής σωλήνων τσιγαρόχαρτου, οι οποίοι 
μέχρι τότε ήταν χειροποίητοι. Το 1919, η ετήσια κατα-
νάλωση των τσιγάρων Ματσάγγου ανήλθε στις 10.000 
χιλιόγραμμα και στην επιχείρηση απασχολούνταν 30 ερ-
γαζόμενοι. Ένα χρόνο αργότερα, το 1920, παραγγέλθηκε 
η πρώτη σιγαροποιητική μηχανή μάρκας –“Standad”–, 
αμερικανικής κατασκευής, και στη συνέχεια, επειδή η 
παραγωγή αυξανόταν διαρκώς, αγοράστηκαν άλλες 
τρεις σιγαροποιητικές μηχανές της ίδιας εταιρείας με τη 
Leng.11 Το 1924, το εργατικό δυναμικό του εργοστασί-
ου έφτανε τα 350 άτομα και η παραγωγή τα 35.000 με 
40.000 κιλά ετησίως.12 

8.	 	Βιβλία	Μεταγραφών	Δήμου	Παγασών,	τόμος	26,	αριθμός	4262,	συμβόλαιο	22930/1899.	

9.	 	Αρχείο	Ματσάγγου,	Γεωργ.	Δ.	Α.	Χατζηκώστα,	Τα πρώτα βήματα.., ό.π.

10.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Έκθεσις	επί	του	θέματος	της	μεταβιβάσεως	εις	την	Ε.Τ.Β.Α.	της	εν	Βόλω	

Καπνοβιομηχανίας	Αδελφών	Ν.	Ματσάγγου,	Ελληνική	Τράπεζα	Βιομηχανικής	Αναπτύξεως,	Δ.	Διονυσάτος,	 

Το	ιστορικό	της	επιχείρησης,	13/5/1965.

11.		Αρχείο	Ματσάγγου, Τεχνική	Έκθεσις	Απογραφής	Μηχανημάτων,	Μάρτιος	1968.	

12.		Γ.Α.Κ.	Αρχεία	Νομού	Μαγνησίας,	Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας,	‘Ματσάγγος’,	φακ.	210.	

13.		Δήμος	Παγασών,	τόμος	66,	αριθμ.	31,	16/5/1924,	«Περί	αναγκαστικής	απαλλοτριώσεως	υπέρ	του	Ιωάννου	και	

του	Κωνσταντίνου,	αδελφών	Ν.	Ματσάγγου	καπνοβιομηχάνων	και	κατοίκων	Βόλου	και	προς	αξιόλογον	επέκτασιν	

του	εργοστασίων	των	ενός	γηπέδου	μετά	της	επ’	αυτού	οικοδομής	κειμένου	επίσης	στο	Βόλο	και	ανήκοντος	

εις	τον	Π.	Αποστολίδη».	Η	απόφαση	αυτή	ελήφθη	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	1	και	2	του	Νόμου	2948/1924	«Περί	

προαγωγής	της	Βιομηχανίας	και	της	Βιοτεχνίας».

14.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	69,	αριθμός	28,	«Δωρεάν	εν	ζωή	ακινήτου»,	26/5/1927.

15.		Για	τη	σχέση	μεταξύ	των	αστικών	αξιών	με	την	οικονομία	και	την	κουλτούρα	η	συγγραφέας	παραπέμπει	 

στην	Diedre	McClosky,	(Mc	Closky,	2006:	297–317	και	Mc	Closky,	2006).	

Από το 1919 έως το 1924, το εργατικό δυναμικού του 
Ματσάγγου δεκαπλασιάστηκε και η αποθήκη όπου στε-
γαζόταν η βιοτεχνία καπνού ήταν πλέον πολύ μικρή για 
να χωρέσει την επιχείρηση που επεκτεινόταν δυναμι-
κά, τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο δυναμικό. Έτσι, 
το 1924, η αποθήκη κατεδαφίστηκε. Εν τω μεταξύ, την 
ίδια χρονιά, η ιδιοκτησία της οικογένειας στην περιοχή 
όπου εδρεύει το εργοστάσιο επεκτάθηκε, έπειτα από 
την αναγκαστική απαλλοτρίωση με βασιλικό διάταγ-
μα του συνορεύοντος με το δικό τους οικοπέδου του 
Π. Αποστολίδη.13 Οι αδελφοί Ματσάγγου σε αυτήν τη 
διευρυμένη πλέον έκταση έχτισαν το 1925 με ιδιωτικά 
κεφάλαια, αφού πρώτα κατεδάφισαν τις υπάρχουσες οι-
κοδομές, ιδιωτικό τετραώροφο καπνεργοστάσιο 187,87 
τ.μ. ανά όροφο (Αδαμάκης, 2009: 48–50). Το 1925, η 
κατανάλωση έφτασε στις 30.000 χιλιόγραμμα μηνιαί-
ως και για να αντιμετωπιστεί η προβλεπόμενη μεγά-
λη αύξηση παραγγέλθηκαν τρεις νέες καπνοκοπτικές 
μηχανές ίδιας εταιρείας με τις πρώτες και τρεις σιγα-
ροποιητικές μηχανές γερμανικής κατασκευής μάρκας 
–“Universal-Maschine”–. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση 
συνδέεται με το γεγονός ότι ο Βόλος μεταξύ 1921 και 
1924 γίνεται χώρος υποδοχής μεγάλου αριθμού προ-
σφύγων που δημιούργησε η Μικρασιατική Καταστροφή 
(Εθνικό Τυπογραφείο, 1955: 12). Στις 26 Μαΐου 1927, λίγο 
πριν το θάνατό του, ο Νικόλαος Ματσάγγος μεταβίβα-
σε τα ακίνητα που κατείχε, την οικία και τις διώροφες 
αποθήκες, στους δυο γιους του.14 Οι δύο αδελφοί σύ-
στησαν τότε μια ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Αφοί Ματσάγγου», με μέλη τους Ιωάννη και Κωνστα-
ντίνο Ματσάγγο. Πριν μιλήσουμε για τη νέα περίοδο 
που ξεκινά για την εταιρεία και θα κρατήσει περίπου 
τρεις δεκαετίες, θα σταθούμε στον Νίκο Ματσάγγο και 
στα πρώτα χρόνια της επιχείρησης.

Πώς άραγε θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε μια ει-
κόνα, έστω και γενική, για άλλες αξίες, αντιλήψεις, για 
προσωπικά χαρακτηριστικά ενός εμπόρου που, όπως 
ήδη ανάφερα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αντι-
προσωπευτική περίπτωση των εμπόρων, δηλαδή νέων 
αστικών στρωμάτων της πόλης του Βόλου που αρχίζουν 
να διαμορφώνονται στον Βόλο στα τέλη του 19ου και 
στις αρχές του 20ού αιώνα;

 Έχει εύστοχα υποστηριχτεί πως η «βιογραφία ως 
μέσο αναγνώρισης, μελέτης και ερμηνείας του αστικού 
κόσμου, έχει ανανεώσει τη μελέτη του επιχειρηματία ως 
συστατικού μέλους της αστικής κοινωνίας των νεότε-
ρων χρόνων» (Χατζηιωάννου, 2006–2007: 241–266).15 
Οι οικονομικοί παράγοντες μόνο δεν μπορούν βέβαια 
να ερμηνεύσουν την οικονομική πράξη. Γι’ αυτό έχει 
αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία της κουλτούρας, των 
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αξιών και των προσωπικών χαρακτηριστικών. Καθώς 
δεν υπάρχουν, ή τουλάχιστον δεν έχουν βρεθεί κάποια 
γραπτά τεκμήρια του ίδιου του Νικόλαου Ματσάγγου, 
ούτε των γιων του (σημειώσεις, ημερολόγια, απομνημο-
νεύματα), αλλά ούτε και βιογραφίες τους, ένα τεκμήριο 
που διασώθηκε στο αρχείο της επιχείρησης μάς βοηθά 
ν’ ανιχνεύσουμε, έστω σε αδρές γραμμές, ορισμένα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. 

Πρόκειται για ένα δακτυλογραφημένο κείμενο οκτώ 
σελίδων στο οποίο δεν αναφέρεται η χρονολογία σύ-
νταξης, ούτε ο αποδέκτης του.16 Ο συγγραφέας, Γεώρ-
γιος Χατζηκώστας, ήταν στενός φίλος της οικογένειας 
Ματσάγγου –όπως αναφέρει ο ίδιος– και διέμενε σε 
γειτονική οικία. Από ό,τι γίνεται αντιληπτό, γράφτηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, καθώς –εκτός άλλων 
στοιχείων που το μαρτυρούν– κλείνει με την ευχή να 
ξεπεραστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν την κα-
πνοβιομηχανία την τελευταία περίοδο και την οδηγούν 
στον μαρασμό της. Αναμφίβολα, αποτελεί ένα ενδιαφέ-
ρον και σπάνιο κείμενο από πλευράς αρχειακού υλικού, 
καθώς, παρέχοντας πληροφορίες για την ιστορία της 
επιχείρησης, διαφαίνονται σε αυτό αξίες, αντιλήψεις, 
αρχές που αποδίδονται στον ιδρυτή της καπνοβιομηχα-
νίας Ματσάγγου. Παράλληλα, οι απόψεις που αρθρώ-
νονται εκεί, ίσως αντανακλούν ως ένα βαθμό ιδέες και 
αντιλήψεις ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων της πό-
λης, γύρω από την εικόνα και το πρότυπο του επιτυχη-
μένου επιχειρηματία των αρχών του 20ού αιώνα. Ας το 
δούμε λίγο πιο αναλυτικά.

Ο Νικόλαος Ματσάγγος, «ο αρχηγός της οικογένει-
ας» περιγράφεται ως «αντιπροσωπευτικός τύπος του 
δραστήριου και φίλεργου πηλιορείτου». Το πρότυπο 
του «καλού νοικοκύρη», τονίζει ο Γ.Χ., αντικατοπτριζό-
ταν και στην εμφάνισή του, πάντοτε τακτοποιημένος και 
περιποιημένος «…με ζωηρά χαρακτηριστικά, ροδαλόν 
χρώμα του προσώπου και λευκά μαλλιά». Η εικόνα αυτή 
συμπληρωνόταν από τη γυναίκα του, «…την Μαριάνθη 
Ματσάγγου, αδελφή των Καρακιταίων, καπνεμπόρων 
της αυτής εποχής, ήτο και αυτή αντιπροσωπευτικός τύ-
πος της Πηλιορείτισσας καλής νοικοκυράς, προσηνής, 
καλοκάγαθος, αρχοντική, φορούσα την τοπική ενδυμα-
σία του Πηλίου».17 

Ο Γ. Χ. υπογραμμίζει την αξία της οικογένειας για την 
πρόοδο του ανθρώπου που ενστερνιζόταν ο καπνοβιο-
μήχανος. Επαναλαμβάνει, επίσης, αρκετές φορές ότι το 
βασικό χαρακτηριστικό του Νικόλαου Ματσάγγου ήταν 
η προσήλωση στην αξία της εργασίας και της δημιουρ-
γίας. Άοκνος, ζωηρός και δραστήριος είναι μερικοί από 
τους προσδιορισμούς που σκιαγραφούν το επιχειρημα-
τικό προφίλ του. Το πρότυπο αυτό, του εργατικού και 
δραστήριου εμπόρου και επιχειρηματία, του καλού νοι-
κοκύρη και οικογενειάρχη, που συνοδευόταν από μια 
συγκρατημένη και ευπρεπή ζωή, δίχως υπερβολές και 
προκλήσεις, ίσως να ήταν κυρίαρχο στο πρώτο τέταρτο 
του 20ού αιώνα μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων της 
πόλης στα οποία ανήκε ο Νικόλαος Ματσάγγος. Αυτό 
το πρότυπο συμπεριφοράς εμφύσησε το κοινωνικό πε-
ριβάλλον του Βόλου την εποχή εκείνη, στους έμπορους 

16.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Γεωργ.	Δ.Α.	Χατζηκώστα,	Τα πρώτα βήματα της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.

17.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Γεωρ.	Δ.Α.	Χατζηκώστα,	Τα πρώτα βήματα…, ό.π..

18.  Στο ίδιο.

19.  Στο ίδιο.

20.  Στο ίδιο.

21.  Στο ίδιο.

22.  Στο ίδιο.

και επιχειρηματίες. Κατά τον Γ.Χ. «….γνώρισμα του Βό-
λου της εποχής εκείνης ήταν η συγκροτημένη κοινωνία 
του, εις την οποία το κάθε άτομο είχε τη θέση του και 
των ατόμων πάλι γνώρισμα, ήταν η εργατικότης…».18

Η αξία της εργατικότητας αναδεικνύεται ως μια από 
τις κυρίαρχες της εποχής μεταξύ των υπό διαμόρφωση 
αστικών στρωμάτων της πόλης. Οι νέοι επιχειρηματίες 
μάλλον επιθυμούσαν να την εμφυσήσουν με το παρά-
δειγμά τους και στους εργαζόμενους των καταστημά-
των τους. «Την εποχή εκείνη ούτε οκτάωρα εργασίας 
ήσαν επιβεβλημένα, ούτε ωράρια ίσχυον, αφού η εργα-
σία άρχιζε από την ανατολή του ηλίου και συνεχίζετο 
μετά την δύσιν αυτού, χάριν εις το μοναδικόν μέσον φω-
τισμού, την λάμπα του πετρελαίου και μόνο μια Κυριακή 
παρείχε την αναψυχήν εις τους εργαζομένους… Και σε 
αυτή την εργασίαν ψυχή ήτο ο επιχειρηματίας, ο οποίος 
ησθάνετο την υποχρέωσιν να εργασθή πρώτος αυτός, 
να παρακολουθήσει τα πάντα προσωπικώς και να απο-
χωρήση τελευταίος εκ της εργασίας… Και όλοι εργάζο-
νται συνεχώς, χωρίς να παρακολουθούν μήπως πέρασε 
κανένα δευτερόλεπτο από το ωράριο…».19 

Το ιδανικό της σκληρής εργασίας, καθώς επίσης και 
το πρότυπο του «νοικοκυρεμένου βίου» και της συντη-
ρητικής ζωής, ο Νικόλαος Ματσάγγος επιθυμούσε να 
μεταφέρει και στους γιους του και συνεχιστές της επι-
χείρησής του, στον Ιωάννη και τον Κωνσταντίνο. Δια-
βάζουμε: «Και το καλοκαίρι όταν ολίγοι εβάδιζον στην 
παραλία για να καθίσουν στο παραλιακό κέντρο του 
Αργυλά και παρακολουθήσουν και τον βωβόν της επο-
χής κινηματογράφο, εις το μικρό εκείνο εργαστήριον 
καπνού εξακολουθούν οι υιοί του Ματσάγγου την ερ-
γασία τους…. Ούτε εξοχικά κέντρα υπήρχαν τότε και 
το πλησιέστερον εις τα Επτά Πλατάνια εθεωρείτο πολύ 
κατώτερον και σχεδόν δια τον υπόκοσμον, εις το οποί-
ον ως φυσικόν κανένας νοικοκύρης ή νοικοκυρόπαιδο 
της εποχής εκείνης εζύγωνε και μάλιστα τας νυκτερι-
νάς ώρας…». Αποτέλεσμα ενός τέτοιου βίου, συμπεραί-
νει ο Γ. Χ. «…ήσαν η προσήλωσις εις την εργασίαν, το 
επάγγελμα εν γένει, και φυσικώ τω λόγω, η πρόσκτησις 
κέρδους και εν συνεχεία αποταμίευσις, αφού μάλιστα οι 
άνθρωποι της εποχής εκείνης, αναγαγόντες εις τρόπον 
ζωής το «εν ιδρώτι του προσώπου σου φαγείν τον άρ-
τον σου», είχον περιορίσει τα περιττά έξοδα εις το ελά-
χιστον, δια να μην είπω ότι υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι 
κατεβίβασον αυτά εις το μηδέν».20

Από το περιβάλλον αυτό, λοιπόν, «ξεπήδησε» η Κα-
πνοβιομηχανία Ματσάγγου και «με τοιούτον σύστημα 
δεν είναι απορίας άξιον η πρόοδος κάθε επαγγέλματος 
και πάσης επιχειρήσεως…».21 Εργοδότες και εργαζόμε-
νοι εμφορούνταν κατά τον Γ.Χ. από το κοινό ιδανικό της 
«σκληρής και άοκνης εργασίας».22 Αν πράγματι για τους 
πρώτους αυτό εκλαμβανόταν ως ο ακρογωνιαίος λίθος 
της ατομικής και επιχειρηματικής τους επιτυχίας, το 
επιχειρηματικό πρότυπο που θα οδηγούσε στην «πρόσ-
κτησιν κέρδους και εν συνεχεία αποταμίευσιν», για τους 
δεύτερους, «η σκληρή και άοκνη εργασία» αποτελούσε 
τις περισσότερες φορές απλά τον όρο και την προϋπό-
θεση για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους.
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Σε ποιο βαθμό οι σκέψεις, οι ιδέες και οι αξιολογι-
κές κρίσεις που συναντήσαμε στον λόγο του Γ.Χ. φα-
νερώνουν ορισμένες αξίες και ιδανικά του Νικολάου 
Ματσάγγου και της εποχής του ή απλά αντανακλούν τις 
αντιλήψεις του ίδιου του συγγραφέα είναι πράγματι ένα 
βασικό ερώτημα, που το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. 
Αυτές οι «διαθλασμένες» ματιές τρίτων πάνω στον ιδρυ-
τή της καπνοβιομηχανίας δεν θα μαρτυρήσουν ασφα-
λώς αυτό που, ούτως ή άλλως, είναι τόσο δύσκολο να 
εντοπιστεί και να τεκμηριωθεί ιστορικά: τι σκέφτονταν 
οι άνθρωποι και ποιες αξίες διαμόρφωναν σε δεδομένα 
ιστορικά πλαίσια και πώς αυτές οι αξίες επιδρούσαν εν 
προκειμένω στις επιχειρηματικές τους συμπεριφορές. 
Θεωρώ, ωστόσο, πως μπορεί να αποτελέσουν αφορμή 
για προβληματισμό, επιτρέποντάς μας να διατυπώσου-
με με επιφυλακτικότητα ορισμένες υποθέσεις σαν αυτές 
που επιχειρήσαμε παραπάνω.

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε πως ο Ν. Ματσάγγος, 
δραστήριος και οξυδερκής καπνέμπορος, παρακολού-
θησε τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της σιγαρο-
ποιίας που λάμβαναν χώρα σε διεθνές επίπεδο και τα 
νέα δεδομένα που αυτές επέφεραν στον κλάδο εκτός 
και εντός Ελλάδας. Δεν δίστασε να προμηθευτεί την 
πρώτη καπνοκοπτική μηχανή το 1910 και να ιδρύσει, μαζί 
με τους γιους του εργοστάσιο παραγωγής τσιγάρων. Το 
1924 το επέκτειναν, κατασκευάζοντας το τετραώροφο 
εργοστάσιο, επενδύοντας σε τεχνολογικό και μηχανολο-
γικό εξοπλισμό. Το 1925, η οικογένεια Ματσάγγου αγό-
ρασε και εγκατέστησε σ’ αυτό μια καπνοκοπτική μηχα-
νή αγγλικής κατασκευής, δύο σιγαροποιητικές μηχανές 
(Triumph) και μια ακόμη της εταιρίας Universelle-Rapid. 
23 Παράλληλα, με την ίδρυση του εργοστασίου επένδυ-
σε σε έμψυχο υλικό, προσλαμβάνοντας στην επιχείρηση 
πρόσωπα σε καίριες θέσεις, με γνώσεις και εμπειρία, τα 
οποία στελέχωσαν σημαντικά τμήματα του εργοστασί-
ου. Οι πρώτοι τους συνεργάτες, προέρχονταν από το 
ευρύτερο οικογενειακό, συγγενικό και τοπικό περιβάλ-
λον, τόσο από την πόλη του Βόλου όσο και από τη γε-
νέτειρά του, το Κατηχώρι, και τα γύρω χωριά. Άνθρωποι 
οι οποίοι παρέμειναν στην επιχείρηση, οι περισσότεροι 
από αυτούς για πολλές δεκαετίες, αντανακλώντας τη 
σημασία που η οικογένεια έδινε στην αξία των οικογε-
νειακών, συγγενικών και τοπικών δεσμών.

23.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Απογραφή	μηχανημάτων	29/5/1969.

24.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Τα πρώτα βήματα της καπνοβιομηχανίας…,	ό.π.

25.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	73,	αριθμός	40,	«Πωλητήριον	ακινήτου	δρχ.	150.000»,	25/2/1931.

26.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	80,	αριθμός	133,	«Πώλησις	ακινήτου	1.000.000	δρχ.»,	9/5/1936.

27.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	78,	αριθμός	150,	«Πωλητήριο	ακινήτου	ανταλλαξίμου	κτήματος	αντί	

δρχ.	326.000»,	26/11/1936.	Το	κτήμα	αυτό	είχε	περιέλθει	στην	κυριότητα	της	Εθνικής	Τράπεζας	στις	

5/5/1925	κατόπιν	συμβάσεως	μεταξύ	ελληνικού	δημοσίου	και	Εθνικής	Τράπεζας	«Περί	διαχειρίσεως	 

των	εν	Ελλάδι	κτημάτων	των	ανταλλαγέντων	Μουσουλμάνων».

Ομόρρυθμος Εταιρεία «Αφών Ματσάγγου», 1927–1956

Οι ιδρυτές της παρέλαβον από τον πατέρα τους το επάγγελ-
μα ως ιερά παρακαταθήκη, εμόχθησαν εις αυτό εκ νεότητός 
των, το επόνεσαν και το ηγάπησαν όσον έπρεπε, έζησαν ζωήν 
συντηρητικήν. Το κέρδος δεν εστάθη ικανόν να τους εξωθήση 
εις μεγαλεπίβολα σχέδια «κυριεύσεως της γης», έμειναν συ-
ντηρητικοί, φοβούμενοι μήπως δια μιας εξάλλου ζωής γίνουν 
αντικείμενον σχολίων της κοινωνίας… και με προσήλωσιν εις 
το αγαπημένο επάγγελμα, κέρδη των διέθεσαν εις την βελτί-
ωσιν και επέκτασιν αυτής της Καπνοβιομηχανίας των…. Κατά 
συνέπειαν, με υγιείς αρχάς ανατραφέντες οι αείμνηστοι αδελ-
φοί Ματσάγγου, εδημιούργησαν και την βιομηχανίαν των, 
θεμελιώσαντες αυτήν εις την προσωπική των εργασίαν, την 
παράδοσιν, την ανησυχίαν δια την τελειωποίησίν της….24

Με αυτά τα λόγια ο Γ. Χ ολοκληρώνει τον λόγο του πλέ-
κοντας το εγκώμιο των ιδρυτών της καπνοβιομηχανίας, 
του Ιωάννη και του Κωνσταντίνου Ματσάγγου. Οι «υγι-
είς αρχές» και οι αξίες που παρέλαβαν από τον πατέρα 
τους Νικόλαο, που πέθανε το 1927, αποτέλεσαν τα στοι-
χεία εκείνα που συνέβαλαν, σύμφωνα με τον Γ.Χ., στην 
επιτυχία της επιχείρησης. Η εταιρεία μέχρι το ξέσπασμα 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου βρίσκεται σε διαρκή ανο-
δική πορεία από άποψη αύξησης του εργατικού δυνα-
μικού, της παραγωγής και της κατανάλωσης των προϊ-
όντων της, επενδύοντας μέρος των κερδών, που αυτή η 
αύξηση επέφερε, στην επέκταση και στη βελτίωση των 
κτηριακών, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του 
τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι αγορές ακίνητων πραγματοποιούνται τη δεκα-
ετία της οικονομικής κρίσης και οι περισσότερες από 
αυτές στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930. Τον 
Φεβρουάριο του 1931, αγοράζουν από τη Φιλομένη 
Ματσάγγου, χήρα του Βαρθολομαίου Ν. Ματσάγγου, 
μια αποθήκη αξίας 150.000 δρχ. επί της οδού Αθ. Διά-
κου, που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από τον 
χώρο του εργοστασίου.25 Το Μάιο του 1936, πραγματο-
ποιούν επίσης μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά που τους 
επιτρέπει να επεκτείνουν τον χώρο του εργοστασίου. 
Αναλυτικότερα, αγοράζουν από τον έμπορο Γεώργιο Α. 
Χρήστου ένα οικόπεδο με κτίσμα, το οποίο συνόρευε 
με την έκταση που καταλάμβανε το εργοστάσιο, στη 
διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Μακεδονομά-
χων, αξίας 1.000.000 δρχ..26 Μερικούς μήνες αργότερα, 
τον Νοέμβριο, η εταιρεία προέβη σε μια ακόμα αγορά,. 
στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, αγοράζοντας έναντι 
326.000 δρχ. –κατόπιν δημοπρασίας– από την Εθνική 
Τράπεζα ένα οικόπεδο 466 τ.μ., το οποίο ανήκε στο πα-
ρελθόν στην ανταλλάξιμη περιουσία της μουσουλμάνας 
Χανούμ Μουσταφά Τζεμαλή.27

Τέλος 1936 – αρχές 1937, το εργοστάσιο επεκτάθηκε 
προς το οικόπεδο που αγοράστηκε από τον Γ. Χρήστου. 
Πρόκειται για το τρίτο στάδιο της επέκτασης και πλέ-
ον το καινούριο εργοστάσιο που χτίστηκε –ένα κλασικό 
βιομηχανικό κτήριο του Μεσοπολέμου– κάλυπτε την 
έκταση μεταξύ των οδών Σωκράτους-Μακεδονομά-
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χων-Αλεξάνδρας (Αδαμάκης, 2009: 48–50). Οι επενδύ-
σεις, τόσο σε ακίνητα όσο και σε μηχανολογικό εξοπλι-
σμό συνεχίστηκαν μέχρι και το τέλος του Μεσοπολέμου. 
Μια από τις σημαντικότερες επεκτάσεις της εταιρείας 
ήταν η εξαγορά, το Μάιο του 1937, της επιχείρησης 
λιθογραφίας και τυπογραφίας των αδελφών Τράστα, 
η οποία βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, στη συνοι-
κία του Αγ. Νικολάου επί της οδού Κ. Καρτάλη, έναντι 
1.800.000 δρχ..28 

Οι αγορές της καπνοβιομηχανίας σε ακίνητα φαίνε-
ται πως ολοκληρώνονται στα τέλη του 1938. Τον Δεκέμ-
βριο εκείνης της χρονιάς, η εταιρεία αποκτά δυο οικό-
πεδα με τα υπάρχοντα σε αυτά κτήρια: από τον Παντελή 
Παπαδήμο, ο οποίος εμφανίζεται στα συμβόλαια ως 
«εργοστασιάρχης βαρελοποιίας», ισόγειες οικοδομές με 
δύο καταστήματα συνολικού εμβαδού 177.80 τ.μ. και συ-
νολικής αξίας 750.000 δρχ., που βρίσκονταν στην οδό 
Ερμού και συνόρευαν με τη νότια πλευρά του εργοστα-
σίου και από την Ευμορφία, χήρα Δ. Αριδοπούλου, «οι-
κοδέσποινα», ένα οικόπεδο με μια διώροφη οικία εμβα-
δού 129,15 τ.μ., αξίας 130.000 δρχ., το οποίο βρισκόταν 
επί της οδού Ερμού και συνόρευε και αυτό δυτικά με το 
εργοστάσιο της αγοράστριας εταιρείας.29

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως μια ολόκληρη περιοχή, 
στην οποία υπήρχαν οικόπεδα, καταστήματα, αποθή-
κες και οικίες που γειτνίαζαν με το αρχικό εργοστάσιο 
των αδελφών Ματσάγγου, περιήλθε στην ιδιοκτησία της 
επιχείρησης, μαζί με κάποια άλλα ακίνητα, όπως αποθή-
κες, οι οποίες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, το ερ-
γοστάσιο και το λιθογραφείο των αδελφών Τράστα, το 
οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση, καθώς 
εκεί δημιουργούνταν τα σχέδια των κυτίων των τσιγά-
ρων και το έντυπο διαφημιστικό υλικό για την προβολή 
της επιχείρησης. 

Από το 1926 μέχρι και το θάνατό τους (1940 και 
1942) –και κυρίως στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1930– οι αδελφοί Ματσάγγου επένδυσαν ένα μέρος 
από τα σημαντικά κέρδη που απέφερε η ανάπτυξη του 
εργοστασίου τους και σε μηχανολογικό και τεχνολογι-
κό εξοπλισμό. Η ανάγκη για επενδύσεις και επεκτάσεις 
της επιχείρησης έγινε μάλλον επιτακτική στη δεκαετία 
του 1930, και λόγω του ανταγωνισμού που οξύνθηκε 
στον κλάδο της βιομηχανίας τσιγάρων στην Ελλάδα, 
έπειτα από την ίδρυση του εργοστασίου των αδελφών 
Παπαστράτου στον Πειραιά το 1931, που «…όμοιό του 
δεν υπήρχε στην Ελλάδα και μπορούσε άφοβα να συ-
γκριθεί με τα τελειότερα και τα πιο σύγχρονα εργοστά-
σια σιγαρέττων», όπως σημειώνει ο Ευάγγελος Παπα-
στράτος στα απομνημονεύματά του. Την κατάσταση 
της ελληνικής σιγαροβιομηχανίας την εποχή εκείνη ο 
Ε. Παπαστράτος την χαρακτηρίζει «σχεδόν πρωτόγονη» 
και τα συστήματα εργασίας τους «πολύ καθυστερημέ-
να» προφανώς έναντι των ευρωπαϊκών (Παπαστράτος, 
2012: 187–188). Οι απογραφές των μηχανημάτων, που 
πραγματοποιήθηκαν σε μεταγενέστερες εποχές (δε-
καετία του 1960), μαρτυρούν πως το εργοστάσιο Μα-
τσάγγου εκσυγχρονίστηκε την περίοδο αυτή, δηλαδή 
μεταξύ 1926 έως 1942, και σχεδόν με αυτό το επίπεδο 
εκμηχάνισης πορεύτηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960. Οι περισσότερες επενδύσεις σε μηχανολογι-
κό και τεχνολογικό εξοπλισμό αφορούσαν κυρίως στα 

28.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	81,	αριθμός	465,	«Πωλητήριο	ακινήτου	δρχ.	1.800.000»,	24/6/1937.

29.		Αρχείο	Υποθηκοφυλακείου	Βόλου,	τόμος	83,	αριθμός	438,	«Πωλητήριον	ακινήτων	δρχ.	750.000	και	130.000»,	

14/12/1938.

30.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Απογραφή	Μηχανημάτων,	29/5/1969.	

τμήματα της σιγαροποιίας –το 1936 αγοράστηκαν έξι 
σιγαροποιητικές μηχανές–, του μηχανουργείου (φρέζες, 
τόρνοι, τροχιστικές μηχανές), της κοπής καπνού (έξι κα-
πνοκοπτικές μηχανές) και του λιθογραφείου – μεταξύ 
1937 και 1939 αγοράστηκαν ένα λιθογραφικό πιεστήριο 
και μια χρυσωτική μηχανή. 

Αντίθετα, καμία τεχνολογική επένδυση δεν έγινε 
στα τμήματα του πακεταρίσματος και της συσκευασίας, 
τμήματα όπου συγκεντρωνόταν το μεγαλύτερο τμήμα 
του εργατικού δυναμικού –η συντριπτική πλειοψηφία 
του οποίου ήταν γυναικείο– και η εργασία εκτελούνταν 
σχεδόν χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια χειροκίνητων ερ-
γαλείων και μηχανημάτων. Ίδια περίπου ήταν η κατά-
σταση στο επίσης πολυπληθές τμήμα του κυτιοποιείου 
–στο οποίο επίσης κυριαρχούσε η γυναικεία παρουσία–, 
με πολύ χαμηλό επίπεδο εκμηχάνισης. Οι επενδύσεις σε 
αυτό το τμήμα αφορούσαν σε ορισμένες χειροκίνητες 
μηχανές (μηχανές ανοίγματος κουτιών, γωνιοκολλητι-
κές και χαρακωτικές, όπως και τρεις ταινιαριστικές κυ-
τίων) που αγόρασε η εταιρεία στα 1927–1939.30

Ο εκσυγχρονισμός της εταιρείας των αδελφών Μα-
τσάγγου κατά το Μεσοπόλεμο, με την εισαγωγή νέας 
τεχνολογίας στον χώρο της παραγωγής, υπήρξε κατα-
λυτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. 
Η επιχείρηση συγκαταλέγεται στο τέλος της δεκαετίας 
του 1930 μεταξύ των τριών μεγαλυτέρων βιομηχανιών 
τσιγάρων της χώρας. Ωστόσο, καθώς ο εκσυγχρονισμός 
αυτός δεν διαχεόταν σ’ όλα τα τμήματα της παραγω-
γικής διαδικασίας, ήταν επιλεκτικός, μετρημένος και 
μάλλον «συντηρητικός»: η επιχείρηση δεν φαίνεται να 
πήρε τα αυξημένα επιχειρηματικά ρίσκα που ενέχουν οι 
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες συνοδεύονται 
(ή προκαλούν) από την υιοθέτηση νέων μεθόδων οργά-
νωσης της εργασίας. Γι’ αυτό θα μπορούσε κανείς να 
πει πως υπήρξε ατελής. Πώς όμως η επιχείρηση παρά 
τον ατελή εκσυγχρονισμό της κατάφερε να έχει μια αλ-
ματώδη ανάπτυξη και να συγκαταλέγεται στα τέλη του 
Μεσοπολέμου μεταξύ των μεγαλυτέρων καπνοβιομηχα-
νιών της χώρας, θέση την οποία όχι μόνο δεν θα χάσει 
μετά τον πόλεμο, αλλά το 1948 θα φτάσει να κατακτήσει 
την πρώτη θέση ως προς την κατανάλωση των προϊό-
ντων της στην ελληνική αγορά;

Οι επενδύσεις που έγιναν σε εγκαταστάσεις, μηχα-
νές και τεχνολογία ανέπτυξαν την επιχείρηση, επιφέ-
ροντας σημαντικά κέρδη, χάρη στην αύξηση της παρα-
γωγής. Αλλά, όπως έχει πολύ εύστοχα υποστηριχθεί, οι 
μηχανές και οι νέες τεχνικές δεν κάνουν μόνες τους την 
αλλαγή (Landes, 2009: 133). Η επέκταση της επιχείρη-
σης Ματσάγγου στη δεκαετία του 1920 δεν στηρίχθηκε 
μόνο στον μετασχηματισμό των μέσων αλλά και στο με-
τασχηματισμό της οργάνωσης της παραγωγής: τη με-
τάβαση, δηλαδή, από τη μικρή βιοτεχνία χειροποίητων 
τσιγάρων των αρχών του 20ού αιώνα στο εργοστασιακό 
σύστημα. Εκεί όπου συγκεντρώθηκαν κεφάλαια, μηχα-
νές και άνθρωποι.

Η πολυπληθής παρουσία των τελευταίων στην πόλη 
του Βόλου μετά το 1922 (πρόσφυγες από τη Μ. Ασία) 
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη σχέση ανά-
μεσα στην προσφορά εργασίας και την επέκταση του 
νέου τρόπου παραγωγής. Το ερώτημα που θα μπορού-
σε κανείς να διατυπώσει είναι ποια επίδραση άσκησε η 
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προσφορά του εργατικού δυναμικού στην επιλογή των 
τεχνικών μέσων και στον ρυθμό των επενδύσεων. Αν 
παρακολουθήσουμε τις επιλογές αυτές, θα δούμε ότι η 
επίδραση που άσκησε η ύπαρξη μιας αστείρευτης δε-
ξαμενής φθηνού εργατικού δυναμικού στην πόλη υπήρ-
ξε καταλυτική. Αυτό το φθηνό εργατικό δυναμικό, στη 
συντριπτική του πλειονότητα γυναικείο, φαίνεται πως 
«εμπόδιζε» την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη του 
εργοστασίου. 

Τα τμήματα στα οποία συγκεντρωνόταν το μεγαλύ-
τερο μέρος του εργατικού δυναμικού και αποτελούνταν 
στη συντριπτική πλειονότητα από γυναίκες, δηλαδή τα 
τμήματα πακεταρίσματος, κυτιοποιίας, δεματοποιήσε-
ως και χαρμανιών, εκμηχανίστηκαν μόλις –κάποια από 
αυτά– στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τα περισ-
σότερα στις αρχές του 1960. Μέχρι τότε, δηλαδή, για 
τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, η εργασία εκτελούνταν σε 
αυτό το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας σχεδόν 
αποκλειστικά χειρωνακτικά και με τον ίδιο τρόπο. Ο 
Ντ. Λάντις έχει υποστηρίξει ότι η υπερπροσφορά ερ-
γατικών χεριών ευθύνεται για την καθυστερημένη υιο-
θέτηση τεχνολογικών καινοτομιών: φαίνεται πως αυτή 
η υπόθεση βρίσκει γόνιμο έδαφος στην περίπτωση της 
καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου κατά το Μεσοπόλεμο 
(Landes, 2009: 138).

Μετά το θάνατο των αδελφών Ματσάγγου –το 1940 
πέθανε ο Ιωάννης και το 1942 ο Κωνσταντίνος– η επι-
χείρηση συνεχίζει να λειτουργεί ως ομόρρυθμη εται-
ρεία, αφού τα δύο αδέλφια τα διαδέχτηκαν οι σύζυγοί 
τους, Στυλιανή και Ελευθερία αντίστοιχα, με γενικό δι-
ευθυντή τον από το 1938 σε αυτήν τη θέση Δημοσθέ-
νη Γαντζόπουλο, έμπιστο της οικογένειας και σταθερό 
υπάλληλο της καπνοβιομηχανίας από το 1918. Ο θά-
νατος των αδελφών Ματσάγγου επηρέασε καταλυτικά 
τη μελλοντική πορεία του εργοστασίου, καθώς μέχρι 
τότε η επιχείρηση διοικούνταν προσωπικά από τους 
δυο αδελφούς. Παρά το γεγονός αυτό και τις δυσχέ-
ρειες της κατοχικής περιόδου, το εργοστάσιο συνέχισε 
τη λειτουργία του και σύντομα κατάφερε να φτάσει στο 
απόγειο της παραγωγής του το 1948. Ωστόσο, μετά τον 
Πόλεμο, λόγω των καταστροφών που αυτός προκάλεσε 
και στον Ματσάγγο, αλλά και, το κυριότερο, εξαιτίας των 
δυσκολιών χρηματοδότησης της επιχείρησης, το εργο-
στάσιο χαρακτηρίζεται ως «πεπαλαιωμένο» και οι μέθο-
δοι εργασίας «αναχρονιστικοί». Αν, όπως επισημαίνει ο 
Λάντις, ακόμα και το πιο καλά οργανωμένο εργοστάσιο 
αρχίζει να παλιώνει μόλις ανοίξει τις πόρτες του, –πόσο 
μάλλον μετά από μερικές δεκαετίες–, οι χαρακτηρισμοί 
αυτοί, με βάση τα παραπάνω, δεν προκαλούν εντύπωση 
(Landes, 2009:331). Μετά το Β΄.Π.Π., παρά το γεγονός 
ότι η επιχείρηση διαρκώς αύξανε την παραγωγή της και 
τα τσιγάρα Ματσάγγου κατακτούσαν ένα πολύ σημαντι-
κό κομμάτι της εγχώριας αγοράς μέχρι και το 1953, την 
περίοδο αυτή δεν πραγματοποιήθηκε καμία ουσιαστική 
επένδυση σε τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
όπως φαίνεται από την απογραφή των μηχανημάτων.31 
Η επιχείρηση, δίχως να επιθυμεί να επανεπενδύσει δικά 
της κεφάλαια, επεδίωκε χρηματική ενίσχυση από το 
κράτος, την οποία τελικά δεν έλαβε ποτέ.32

Τελικά, η καπνοβιομηχανία του Βόλου δεν προέβη 
σε σημαντική ανανέωση του εξοπλισμού, παρά μόνο το 
1956 και το 1957 με την εισαγωγή ορισμένων νέου τύ-

31.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Απογραφή	Μηχανημάτων	29/5/1969.

32.		Αρχείο	Ματσάγγου,	Μελέτη	περί	των	προβλημάτων	της	καπνοβιομηχανίας	Ματσάγγου,	Λ.	Καραμανιόλας,	

Διεύθυνση	Επενδύσεων,	Τμήμα	Τεχνικής	Βοήθειας	Ε.Τ.Β.Α.,	Μάρτιος	1965.

που μηχανημάτων παρασκευής πακέτων και μιας φιλ-
τρομηχανής αντίστοιχα. Έτσι, το πεπαλαιωμένο επίπεδο 
εκμηχάνισης διατηρήθηκε σε ολόκληρη τη δεκαετία του 
1950, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τη δε-
καετία του ΄30. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 
και μετά τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετώπιζε 
το εργοστάσιο ήταν ορατά. «Η διεύθυνσις της επιχειρή-
σεως απεδείχθη ανίκανος να προσαρμοσθή προς τας 
νέες συνθήκας της παραγωγής και να αντιμετωπίση 
τους ανταγωνιστάς… και ως εκ τούτου ανεφάνησαν οι 
δυσχέρειες…», επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο άρθρο της 
η τοπική εφημερίδα Θεσσαλία, αποδίδοντας φανερά τις 
ευθύνες για την «κακοδαιμονία» της επιχείρησης στη 
διεύθυνσή της (Θεσσαλία, 5/1/57). Η νέα εποχή για το 
εργοστάσιο είχε ήδη ξεκινήσει. Το μικρό καπνοπωλείο 
που είχε ιδρυθεί από έναν έμπορο καπνού στα τέλη του 
19ου αιώνα και έμελλε να μετατραπεί σε μία από τις με-
γαλύτερες καπνοβιομηχανίες της χώρας κατά τον εικο-
στό θα «σβήσει» τελικά μαζί με τα τσιγάρα του το 1972.
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Γενικά Αρχεία Κράτους του Ν. Μαγνησίας

Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Μαγνησίας, Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας, φακ. 210.

Προσωπικό Αρχείο Βαρθολομαίου Ματσάγγου
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Συμβολαιογραφική πράξη, Αριθμ. Συμβολαίου 19138 , 23/2/1910

Ειρηνοδικείο Βόλου, Συγγενικό Συμβούλιο, Αριθμ. 166, 22/3/1910.
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Χρηστόπουλος Κ. Χ. (1911), Εμπορικός Οδηγός Βόλου-Πηλίου-Αλμυρού, Εν Βόλω 1911.
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Η ιστορία των οικονομικών κρίσεων του 20ού αιώνα 
στην Ελλάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών εν-
διαφερουσών μελετών σημαντικών ερευνητών. Εν τού-
τοις, το μεγαλύτερο βάρος έως σήμερα έχει δοθεί στο 
μακροοικονομικό επίπεδο, τις κρατικές οικονομικές πο-
λιτικές, τις βιομηχανίες, τις τράπεζες, τις συναλλαγματι-
κές επιπτώσεις, τον αγροτικό τομέα και τις ανεπάρκειές 
του κ.λπ., και σε μικρότερο βαθμό στις επιπτώσεις των 
κρίσεων στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, στους ερ-
γάτες κ.λπ.. Έτσι, παραμένουν υποσκιασμένες οι πλευ-
ρές των κρίσεων που αφορούν ένα σημαντικό κομμάτι 
της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή, εν προκειμένω, τους 
επαγγελματοβιοτέχνες, τους μαγαζάτορες, τους «νοικο-
κυραίους» (Ποταμιάνος, 2015), στους οποίους θα επικε-
ντρωθούμε με το συγκεκριμένο άρθρο. Άλλωστε, αυτοί 
φαίνεται ότι αποτελούσαν ένα μεγάλο κομμάτι της ελ-
ληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο τη δε-
καετία του 1930 (Φουντανόπουλος, 2002: 302–303) όσο 
και αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1970, κάτι που τους 
καθιστά αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής.

Η οικονομική κρίση  
του 1929–31

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 
και έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «η Μεγάλη Ύφεση» 
(the Great Depression) ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 
1929, ύστερα από το κραχ στο χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης, το οποίο ακολούθησαν αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις στις οικονομίες της Αμερικής αλλά και ολόκληρου 
του κόσμου. Αν και η εξέταση των ποικίλων αιτιών και 
επιπτώσεων της κρίσης έχει γίνει αντικείμενο μελέτης 
από έγκυρους μελετητές, τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο 
και στην περίπτωση της Ελλάδας (Ψαλιδόπουλος, 1989· 
Κωστής, 1986· Χατζηιωσήφ, 1993· Mazower, 2009· Στε-
φανίδης, 1932· Χριστοδουλόπουλος, 1930), ωστόσο είναι 

απαραίτητη μια μικρή εισαγωγή για το πώς φτάνει η 
κρίση στην Ελλάδα στα υπό μελέτη χρόνια, με γνωστό-
τερο σημείο καμπής την εγκατάλειψη του κανόνα χρυ-
σού, η οποία οδήγησε σε ραγδαία υποτίμηση και τέλος 
στη χρεοκοπία του 1932. 

Βασική αρχή ήταν η απαραίτητη για την εποχή πρόσ-
δεση της δραχμής στον κανόνα χρυσού τη διετία της 
οικουμενικής κυβέρνησης 1926–28, καθώς η Κοινωνία 
των Εθνών το έθετε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση 
του προσφυγικού δανείου. Η νομισματική σταθεροποίη-
ση, λοιπόν, «στο πλαίσιο ενός ‘αυτόματου’ νομισματικού 
συστήματος, του κανόνα χρυσού συναλλάγματος, όπου 
τον ρόλο του χρυσού συναλλάγματος θα αναλάμβανε 
να παίξει η αγγλική λίρα» (Κωστής, 2005: 332), έγινε το 
επίκεντρο της πολιτικής, τόσο της οικουμενικής κυβέρ-
νησης όσο και του Ε. Βενιζέλου, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της «μεγάλης τετραετίας» 1928–1932 (στο ίδιο). Αυτή η 
πολιτική, όμως, είχε ως προϋπόθεση την εξισορρόπη-
ση των προϋπολογισμών, κάτι που ο Βενιζέλος έβαλε 
ως κύριο στόχο από την αρχή της διακυβέρνησής του. 
Έτσι, φτάνοντας στο 1930, παρόλες τις φωνές που ακού-
γονταν περί της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και 
των κινδύνων που ίσως επιφύλασσε για την Ελλάδα, ο 
διεθνής αντίκτυπος της κρίσης στη χώρα δεν θα γίνει 
αισθητός ουσιαστικά πριν το 1931. Έως τότε, οι περισσό-
τεροι πίστευαν ότι η χώρα είχε αποφύγει τις αρνητικές 
επιπτώσεις του κραχ (Mazower, 2009: 229), παρόλο που 
τα σημάδια των δυσκολιών που έπονταν ήταν έντονα, 
κάτι που οι οικονομικοί παράγοντες της χώρας γνώρι-
ζαν. Σε συζητήσεις στη Βουλή αλλά και μέσω του Τύπου, 
υποστηριζόταν ότι η κρίση δεν θα άγγιζε την Ελλάδα για 
διάφορους λόγους, όπως το μικρό μέγεθος της ελληνι-
κής οικονομίας, όμως από την άλλη, σε πιο ιδιαίτερες 
συζητήσεις μεταξύ πρωθυπουργού, υπουργών και συμ-
βούλων, υπήρχαν προτάσεις που έδειχναν ότι υπήρχε 
γνώση των κινδύνων που ελλόχευαν. Ταυτοχρόνως, τα 
συναλλαγματικά αποθέματα της Τράπεζας Ελλάδος εί-
χαν αρχίσει να μειώνονται επικίνδυνα, ενώ η κρίση είχε 
αρχίσει να φτάνει και στην Ευρώπη. Στις αρχές του 1931, 
η Γερμανία και η Αυστρία δέχονταν πολύ ισχυρές οικο-

2.  Oι επαγγελματοβιοτέχνες 
απέναντι στις κρίσεις του 
1929–30 και του 1972–74
Δημήτρης Μπαχάρας
Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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νομικές πιέσεις και βρέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, ενώ η Αγγλία επέμενε στην πολιτική της σκλη-
ρής λίρας (υπερτιμημένη λίρα σε σχέση με το δολάριο), 
όταν οι συνθήκες απαιτούσαν εγκατάλειψη του κανόνα 
χρυσού (Κωστής, 2005: 338). 

Τον Σεπτέμβριο του 1931, η Αγγλία θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει τον κανόνα χρυσού και θα αφήσει ελεύ-
θερη τη λίρα να κυμαίνεται, κάτι που θα έχει επιπτώ-
σεις σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Στην Ελλάδα, 
η Τράπεζα Ελλάδος θα είναι απροετοίμαστη για την 
παραπάνω εξέλιξη, ενώ ο Βενιζέλος, μη ακολουθώντας 
τις συμβουλές του Βαρβαρέσου να αφήσει και η Ελλά-
δα τη δραχμή ελεύθερη –εγκαταλείποντας τον κανόνα 
χρυσού–, θα αποφασίσει να τη δέσει στο δολάριο, κάτι 
που θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στο κοντινό μέλλον. 
Ταυτοχρόνως, η μείωση των εμβασμάτων από την Αμε-
ρική και η στήριξη της δραχμής από την Τράπεζα της 
Ελλάδος μείωσαν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
χώρας. Παρ’ όλα αυτά, ο Βενιζέλος δεν θα εγκαταλείψει 
το πρόγραμμα της σταθεροποίησης, που ήταν άλλωστε 
το βασικό όπλο των Φιλελευθέρων και μέρος της κυρί-
αρχης ιδεολογίας τους (στο ίδιο: 338–340· Χατζηιωσήφ, 
2002: 48–49), και θα συνεχίσει την περίφημη «μάχη της 
δραχμής», δημοσιεύοντας τον νόμο «περί προστασίας 
του εθνικού νομίσματος». Έτσι, μέχρι το 1932 θα συνε-
χίσει να υποστηρίζει ότι η χώρα θα απέφευγε τα χειρό-
τερα, όμως ταφόπλακα θα αποδειχτεί για τις προσπά-
θειές του η άρνηση της Κοινωνίας των Εθνών να του 
παράσχει ένα νέο δάνειο, τη στιγμή που η κρίση έπλητ-
τε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως. Την άνοιξη του 1932, ο 
προϋπολογισμός θα παρουσιάσει έλλειμα για πρώτη 
φορά και την 1η Μαΐου θα ανασταλεί η εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους, ενώ από τις 26 Απριλίου, η χώρα 
θα εγκαταλείψει και επισήμως τον κανόνα χρυσού και 
η δραχμή θα κυμαίνεται ελεύθερα (Κωστής, 2005: 338–
340). Μέσα στον Μάιο, η δραχμή θα υποτιμηθεί ραγδαία 
και το κράτος θα οδηγηθεί τελικά σε παύση πληρωμών 
και στη χρεοκοπία.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ

Την κρίσιμη περίοδο που η Αγγλία εγκατέλειπε τον κα-
νόνα χρυσού, ενώ ο Βενιζέλος επέμενε στο πρόγραμ-
μα σταθεροποίησης και υποστήριξης της δραχμής, οι 
Έλληνες επαγγελματίες και βιοτέχνες πλήττονταν ίσως 
περισσότερο από κάθε άλλη τάξη. Σύμφωνα με τον πρό-
εδρο της ΟΕΒΕ Κωνσταντίνο Ψάρρα, το πρόγραμμα της 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης είχε επι-
φέρει φορολογία που υπερέβαινε το 50% του καθαρού 
εισοδήματος,1 ενώ οι μικρές δυνατότητες πρόσβασης 
σε πιστώσεις, η αδυναμία συγκέντρωσης κεφαλαίου, 
το μικρό μέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των 
περισσότερων επιχειρήσεων τις καθιστούσαν περισσό-
τερο ευάλωτες στην κρίση. Σε αυτά τα προβλήματα, θα 
πρέπει να προστεθούν τα ζητήματα που είχε δημιουρ-
γήσει από το 1928 η πολιτική της σταθεροποίησης της 
δραχμής (Ποταμιάνος, 2015: 6), καθώς και οι από το 1931 
και μετά συνεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των βασικών 
αγαθών (Διομήδης, 1935: 215–216) και των τιμολογίων 
των ξένων εταιρειών ύδρευσης (Ulen) και ηλεκτρισμού 

1.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

4.10.1931,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	Κατά	προσέγγιση,	στο	σύνολο	των	φορολογούμενων	που	καταγράφονταν	στις	

στατιστικές,	το	μέσο	ποσοστό	του	ετησίου	εισοδήματος	που	πήγαινε	σε	κάθε	μορφής	φόρους	κυμαινόταν	 

στο	22,40%	κατά	τα	έτη	1928–1931	(Διομήδης,	1935:	212).

(Power and Traction), αλλά και τα πάγια ζητήματα που 
οι επαγγελματίες και βιοτέχνες είχαν να αντιμετωπί-
σουν, και τα οποία άλλες φορές συνδέονταν απευθείας 
με τα την ίδια την κρίση και άλλες αποτελούσαν μέρος 
των συνολικών και πάντοτε παρόντων προβλημάτων 
της ιδιαίτερης αυτής ταξικής κατηγορίας. Έτσι, για πα-
ράδειγμα, μπορούμε να πούμε πως το αίτημα προστασί-
ας της επαγγελματικής στέγης ήταν ένα πρόβλημα που 
υπήρχε κατά τα χρόνια που κράτησε η κρίση, αλλά δεν 
ήταν άμεσα συνδεμένο με αυτήν, καθώς θα υπάρχει για 
πολλά χρόνια αργότερα και θα αποτελεί πάγιο αίτημα 
των επαγγελματιών. Τα προβλήματα, όμως, της φορο-
λογίας ή της διακύμανσης των τιμών, για παράδειγμα, 
ήταν, τις περισσότερες φορές, άμεσα συνδεδεμένα με 
την κρίση. 

Πότε όμως ξεκινάει στ’ αλήθεια να φαίνεται η κρί-
ση στους Έλληνες επαγγελματοβιοτέχνες και πώς αυτό 
διαχωρίζεται –αν διαχωρίζεται– από την ύφεση που ξε-
κινάει στο τέλος της δεκαετίας του 1920; Αν και το ερώ-
τημα θα έπρεπε να ενταχθεί στη γενικότερη κατηγορία 
του ερωτήματος που παρουσίασε εύληπτα ο Ψαλιδό-
πουλος στο κεφάλαιο «υπάρχει οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα; Συγκρουόμενες απόψεις», του γνωστού βιβλίου 
του (Ψαλιδόπουλος, 1989: 353), θα θεωρήσουμε βασική 
προϋπόθεση για τη συνέχιση του άρθρου τον μερικό δι-
αχωρισμό του υπό εξέταση κλάδου από την υπόλοιπη 
οικονομία, για την οποία έχουν διατυπωθεί πολλές δια-
φορετικές απόψεις. Αυτός ο διαχωρισμός, ωστόσο, δεν 
είναι εύκολος, καθώς, τουλάχιστον από στατιστικής από-
ψεως, δεν βοηθιέται από τις επίσημες στατιστικές κατα-
γραφές. Όπως σωστά έχει επισημάνει ο Π. Πιζάνιας, «η 
απογραφή του 1928 τοποθετεί κάτω από την κατηγορία 
‘βιομηχανία’ μικροεπαγγελματίες όπως «ακονισταί» (βλ. 
ακονιστής-τροχός»), «κασσιτερωταί» (βλ. όλα τα γυαλί-
ζω), οι υδρονομείς («νερουλάδες»), οι ξυλανθρακωποιοί 
(καρβουνιάρηδες)» (Πιζάνιας, 1993: 70), κάτι το οποίο 
δεν βοηθάει στον διαχωρισμό των μεγάλων βιομηχανιών 
από τους μικρούς μεροκαματιάρηδες, ώστε να ακολου-
θήσει κανείς ποσοτικά την πορεία τους σε διαφορετι-
κά επίπεδα με έγκυρα στατιστικά στοιχεία. Το ίδιο έχει 
υποστηρίξει και ο Νίκος Ποταμιάνος στο βιβλίο του οι 
Νοικοκυραίοι (Ποταμιάνος, 2015: 8–10), το οποίο είναι και 
η μοναδική συνολική μελέτη, έως τώρα, που ασχολείται 
αποκλειστικά με τους επαγγελματοβιοτέχνες.

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στο ερώτημα των απαρχών 
της κρίσης στον κλάδο, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί 
οι αγροτικές σοδειές των ετών πριν την κρίση να ήταν 
κακές –οδηγώντας κατά τον Κ. Κωστή την ύφεση (Κω-
στής, 1986: 42)–, ή η οικονομική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα να σημειώνει συνεχή πτώση από το 1929 έως το 
1932 –σύμφωνα με τον ΑΟΣ –αν και η βιομηχανική πα-
ραγωγή δείχνει πτώση μόνο το διάστημα 1930–31 (Κω-
στής, 1986: 2–4)– όμως, στον χώρο των επαγγελματο-
βιοτεχνών πριν το 1930 δεν φαίνεται να υπήρχε κάποια 
ιδιαίτερη κρίση, παρόλες τις διαμαρτυρίες στον Τύπο 
πολλών κλάδων. Ο Χαλκοκονδύλης, σε άρθρο του στην 
Πρωία έγραφε τον Οκτώβρη του 1929: «γεμάτες τα-
βέρνες, τεχνίτες που δεν ευκαιρούν να επιδιορθώσουν 
ζημιές, γεμάτα κουρεία, ‘κέφι, πανηγύρια, χοροί’» (Ψαλι-
δόπουλος, 1989: 353). Αν και είναι σαφής η υπερβολή, 
τα ζητήματα που θα προκύψουν τα επόμενα δύο-τρία 
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χρόνια δείχνουν ότι τα πρώτα έντονα σημάδια της κρί-
σης στον κλάδο πρέπει να εντοπιστούν στα χρόνια της 
εγκατάλειψης του κανόνα χρυσού και της χρεοκοπίας. 
Σε αυτά τα χρόνια, οι πολιτικές της σταθεροποίησης, 
του περιορισμού της νομισματικής κυκλοφορίας και της 
συνεπακόλουθης μείωσης των πιστώσεων, της αύξησης 
της φορολογίας, της τελικής εγκατάλειψης του κανόνα 
χρυσού, της υποτίμησης της δραχμής, της παύσης πλη-
ρωμών –που θα έχει εξοντωτικά αποτελέσματα σε όσες 
επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, διατηρούσαν ανοιχτούς 
λογαριασμούς με το κράτος–, της μείωσης της κατανά-
λωσης, θα έχουν ολέθριες συνέπειες για τους επαγγελ-
ματοβιοτέχνες. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι περίπου 
από το 1931 και μετά ξεκινούν να εντείνονται οι διαμαρ-
τυρίες των διαφόρων σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, 
επιμελητηρίων για τα διάφορα κυβερνητικά μέτρα και 
τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες, ενώ παράλληλα η κρίση θα βαθαίνει.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Από τα πρώτα σημεία που στέκεται κανείς είναι φυσι-
κά η φορολογία. Στην παραπάνω αναφερθείσα αύξηση 
της φορολογίας στους επαγγελματοβιοτέχνες στο 50% 
του εισοδήματος τα προηγούμενα χρόνια θα έρθουν 
να προστεθούν μετά το 1932 και νέοι φόροι, άμεσοι και 
έμμεσοι, οι οποίοι θα συνδέονται άμεσα με την κρίση 
και οι οποίοι θα επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τις 
δυνατότητες επιβίωσης των μικρών επαγγελματιών και 
βιοτεχνών. Μέχρι όμως τότε, οι επαγγελματοβιοτέχνες 
φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν «στωικά» τη φορολογία, πα-
ρόλο που οι φορολογικές επιβαρύνσεις της προηγού-
μενης δεκαετίας ήταν πολύ βαρύτερες από αυτό που 
ήθελε να παρουσιάζει ως εικόνα η κυβέρνηση των Φι-
λελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου (Κωστής, 2014: 
633· Ζολώτας, 1930). Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΕΒΕ στις 4 Οκτωβρίου 1931, ο πρόεδρός 
της ανακοίνωνε στα μέλη της ότι δεχόμενοι τους φό-
ρους ενεργούσαν υπέρ της πατρίδας, ενώ ταυτοχρόνως, 
επικουρούμενοι το έργο του Βενιζέλου και τον προστα-
τευτισμό που εγκαινίαζε, συνιστούσε σε όλους να πα-
ρακινούν τους καταναλωτές να καταναλώνουν εγχώρια 
προϊόντα και όχι είδη πολυτέλειας από το εξωτερικό.2 
Σε αυτό το πλαίσιο, η φωνή που κυριαρχούσε ήταν συμ-
βιβαστική σε όλα τα επίπεδα: π.χ., ζητούσαν, χωρίς να 
απαιτούν ούτε να πιέζουν, να αυξηθούν οι πιστώσεις και 
να μειωθούν τα επιτόκια που είχαν αυξηθεί (στο ίδιο), 
άποψη η οποία έβρισκε σύμφωνο και τον τότε ανερχό-
μενο οικονομολόγο Ξ. Ζολώτα (Ζολώτας, 1929· Ψαλιδό-
πουλος, 1989: 185).

2.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

4.10.1931,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	

3.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	 

8	και	16.1.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

4.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

12.1.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

5.	 	Βλ.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	

Αθήνας	8.2.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

6.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας	

14.2.1933,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

Η κατάσταση θα αλλάξει από 1932 και μετά, όταν ο 
Βενιζέλος θα επιβάλει νέους φόρους. Αυτοί οι φόροι 
που θα αφορούν από δασμούς στα εισαγόμενα προϊό-
ντα, λόγω της πολιτικής του προστατευτισμού, έως δη-
μοτικά τέλη, φόρο επιτηδεύματος, χαρτοσήμου, κύκλου 
εργασιών κ.λπ., θα προκαλέσουν τις αντιδράσεις των 
επαγγελματιών, που θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται 
πιο δυναμικά μέσα από τα σωματεία, τους συλλόγους 
και τα επιμελητήριά τους. Μια τέτοια περίπτωση θα 
είναι, για παράδειγμα, ο φόρος 5% στα επαγγέλματα 
των εστιατόρων, ζαχαροπλαστών, οινομαγειρείων, γα-
λακτοπωλών, ξενοδόχων κ.λπ., που θα ανακοινωθεί από 
μέρους του Δήμου στις αρχές του 1932, ώστε να καλυ-
φθούν τα έξοδα για την οργάνωση συσσιτίων και για να 
βοηθήσουν τους άνεργους. Ενδεικτικό της πραγματικής 
απήχησης της κρίσης στην κοινωνία ή της αδιαφορίας 
του κράτους έως τότε είναι το γεγονός ότι τα πρώτα 
συσσίτια οργανώνονται από τον Αύγουστο του 1931 
στην Αθήνα, ενώ στην πόλη μέχρι τότε δεν είχε δημι-
ουργηθεί κανένα άσυλο για τους άστεγους (Μπαχάρας 
& Γκοτσίνας, 2016: 194–195). Όπως ήταν αναμενόμενο, 
η ανακοίνωση του μέτρου θα επιφέρει τις αντιδράσεις 
των επαγγελματιών, οι οποίοι θα διαμαρτυρηθούν εντό-
νως, ώστε να μη γίνει δεκτή η παραπάνω φορολογία. 
Από τα λογικά επιχειρήματα που θα ακουστούν ήταν: 
α) ότι υπήρχε ζήτημα νομιμότητας του φόρου και γι’ 
αυτό θα προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας, β) ότι δεν νοείτο να πλήττονται μόνο αυτοί για να 
μαζευτούν χρήματα για τους άπορους και τα συσσίτια 
και να μην φορολογούνται οι ανώτερες τάξεις. Φυσικά, 
μαζί με αυτά τα επιχειρήματα θα διατυπώνονται και τα 
συνηθισμένα επιχειρήματα του τύπου «γιατί εμείς και 
όχι οι άλλοι», «θα κλείσουμε»,3 αλλά και «αντίμετρα». 
Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες θα ζητούν εναλλακτι-
κά υπέρ των συσσιτίων και ανέργων την είσπραξη από 
το κράτος του 2% της φορολογίας επιτηδεύματος ή τη 
φορολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ο ΟΕΒΑ θα 
ζητά: α) αναγκαστική ερανική φορολογία υπέρ συσσιτί-
ων στους πλουσίους, β) δημοτικό δασμό στα είδη πολυ-
τελείας, γ) δημοτικό λαχείο κατά το σύστημα του δήμου 
Θεσσαλονίκης, δ) φόρο στα εισιτήρια κινηματογράφου 
και θεάτρου μιας δραχμής ανά εισιτήριο, ε) φορολογία 
2 δραχμών στα εισιτήρια του ποδοσφαίρου και του ιπ-
ποδρόμου στ) ένσημο 10 λεπτών στα γραμματόσημα.4

Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες θα εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους και σε σχέση με άλλους φόρους που 
επέβαλλε η κυβέρνηση λόγω της κρίσης, όπως τα αι-
τήματα για μείωση του φόρου επιτηδεύματος κατά 
50% ή την ανακατάταξη των επιτηδευματιών, ώστε να 
σταματήσουν οι αδικίες στο φορολογικό σύστημα,5 ή 
τουλάχιστον φορολογικές διευκολύνσεις των καθυστε-
ρούμενων φόρων εξ επιτηδεύματος,6 αν και μεγαλύτερη 
αναστάτωση από όλα θα φέρει ο μελετώμενος φόρος 
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στον κύκλο εργασιών.7 Ο τελευταίος θα απασχολήσει 
για αρκετό καιρό όλους τους οικονομικούς κύκλους και 
φυσικά και τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, καθώς 
ένας τέτοιος φόρος θα έπληττε αμείλικτα τις μικρές 
επιχειρήσεις οικογενειακής εμβέλειας (1–5 άτομα), με 
ελάχιστα περιθώρια πιστώσεων σε μία περίοδο στε-
νότητας της νομισματικής κυκλοφορίας – πέραν του 
αισθήματος της αδικίας, καθώς η λογική απαιτούσε να 
φορολογηθούν τουλάχιστον για τα κέρδη τους και όχι 
για τον τζίρο τους.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ

Ο προστατευτισμός του Βενιζέλου λογικά επέφερε μια 
άνοδο των τιμών. Ο τιμάριθμος ανέβαινε από το 1931 
στις λιανικές τιμές όλων των βασικών αγαθών, ακόμη 
και των μη εισαγόμενων (Διομήδης, 1935: 215–216), καθι-
στώντας το κόστος ζωής ιδιαίτερα ακριβό. Ο παρακάτω 
πίνακας μας δείχνει την άνοδο του τιμάριθμου των βα-
σικών αγαθών τα χρόνια της κρίσης (στο ίδιο), τη στιγμή 
που ο τιμάριθμος λιανικών και χονδρικών πωλήσεων 
φαίνεται πως παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα κατά τα ίδια 
έτη – με εξαίρεση το 1932, όταν ανέβηκε πολύ (Κωστής, 
1986: 30).

Τιμάριθμος λιανικών τιμών  
(Διομήδης, 1935: 215–216)

1931 1932 1933 1934

1787 1908 2084 2131

Ταυτόχρονα, οι αυξήσεις των τιμών των τιμολογί-
ων του νερού και του ηλεκτρικού από την αμερικάνικη 
εταιρεία Ούλεν και την αγγλοελληνικών συμφερόντων 
Power and Traction αντίστοιχα8 θα αποτελέσουν ένα 
ακόμη πλήγμα για τους επαγγελματίες και τους μικρούς 
βιοτέχνες, καθώς αυξάνονταν τα λειτουργικά έξοδα, 
χωρίς αναμενόμενη αύξηση των εσόδων. Έχοντας να 
αντιμετωπίσουν και την προαναφερθείσα αυξανόμενη 
φορολογία, γίνεται κατανοητό ότι οι ομοσπονδίες και 
οι σύλλογοι των επαγγελματοβιοτεχνών αντέδρασαν 
με διάφορα ψηφίσματα διαμαρτυρίας,9 χωρίς, ωστόσο, 

7.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

21.12.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	Ο	φόρος	αυτός	δεν	ήταν	πρώτη	φορά	επιχειρείτο	να	εφαρμοστεί	στην	Ελλάδα.	

Είχε	προηγηθεί	μια	προσπάθεια	από	τον	Κοφινά	την	περίοδο	της	«Επανάστασης	του	1922»,	η	οποία	όμως	

συνάντησε	τις	αντιδράσεις	των	τραπεζών,	που	τελικά	επικράτησαν,	και	άλλη	μία	το	καλοκαίρι	του	1924,	

που	τελικά	εφαρμόστηκε.	Για	την	περίοδο	της	«Επανάσταση	του	1922»,	βλ.	Bacharas,	2010:	118–119,	 

για	την	ιστορία	του	φόρου	αυτού	γενικώς	εκείνη	την	περίοδο	βλ.	Αγγελόπουλος,	1933: 140.

8.	 	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

8.2	και	11.10.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ·	Kατσούδας,	2019:	78.

9.	 	Βλ.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	

Αθήνας	8.2.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

10.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

28.12.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

11.		Ο	Τύπος	πολύ	συχνά	άφηνε	να	υπονοηθεί,	αν	δεν	κατηγορούσε	σαφώς,	τους	μικροεμπόρους	για	αισχροκέρδεια	

σε	καιρό	κρίσης,	αναγκάζοντας	τους	επαγγελματίες	σε	κινήσεις	διαμαρτυρίας,	όπως	ανακοινωθέντα	προς	

τον	Τύπο	που	αναδείκνυαν	τη	θέση	τους	στην	άνοδο	των	τιμών	και	τον	ρόλο	των	μεγαλεμπόρων.	Πρακτικά	

συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	9.3.1932,	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕΕ.

12.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

30.1.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	

να παρατηρηθεί κάποια «νίκη» επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος.

Το ζήτημα της ανόδου των τιμών όμως είχε και άλλη 
μια όψη, που έβλαπτε πολλαπλώς τους επαγγελματοβι-
οτέχνες: το ζήτημα της αισχροκέρδειας. Ο σχετικός νό-
μος που τέθηκε σε εφαρμογή τα χρόνια της κρίσης ήταν 
τέτοιος που έπληττε πολύ περισσότερο τους μικρούς 
επαγγελματίες παρά τις μεγάλες βιομηχανίες,10 ενώ 
ταυτοχρόνως άφηνε ακάλυπτους όσους ήταν περισσό-
τερο εκτεθειμένοι στην αγορά – δηλαδή όσους διατη-
ρούσαν εμπορικά καταστήματα. Το πρόβλημα με τους 
επαγγελματίες και τους μικρούς βιοτέχνες ήταν ότι, 
όταν αυξάνονταν οι τιμές των προϊόντων που πουλού-
σαν π.χ. οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί, οι καφεπώλες 
και κάθε είδους μικροέμποροι, αυτό αντιμετωπιζόταν 
από το κοινό αλλά και από τον Τύπο ως αισχροκέρδεια. 
Το γεγονός ότι αυτοί που αισχροκερδούσαν ήταν συνή-
θως οι χονδρέμποροι, οι ενδιάμεσοι και οι μεγαλέμποροι 
–καθώς αυτοί ανέβαζαν τις τιμές, αναγκάζοντας στην 
ουσία τους μικρότερους να ανεβάσουν με τη σειρά τους 
τις τιμές, δεν φαίνεται να επηρέαζε τη γενική εικόνα, 
όπως φαίνεται και από τα δημοσιεύματα του Τύπου της 
εποχής.11 Για αυτό και σε περιπτώσεις όπως η παραπά-
νω περιγραφείσα διαμαρτυρία εναντίον του δημοτικού 
φόρου 5% υπέρ συσσιτίων και απόρων, η προσπάθεια 
που έπρεπε να καταβληθεί δεν αφορούσε μόνο το να 
πειστεί η κυβέρνηση, το υπουργείο, ο δήμαρχος για τη 
μη επιβολή του αλλά και το ευρύτερο κοινό ότι οι επαγ-
γελματίες και οι βιοτέχνες δεν στρέφονταν εναντίον 
των φτωχών και των συσσιτίων.12 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Το ζήτημα της επαγγελματικής στέγης δεν ήταν προ-
φανώς άμεσα συνδεδεμένο με την κρίση, όμως στη δύ-
σκολη αυτή περίοδο έγινε και πάλι επιτακτικό. Για τους 
μικρούς εμπόρους και βιοτέχνες, που αποτελούσαν την 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα (Φου-
ντανόπουλος, 2002: 302–303), ήταν κεφαλαιώδες ζήτη-
μα να προστατεύεται με κάποιον τρόπο η επαγγελματι-
κή στέγη, καθώς έως τότε ήταν έρμαια των διαθέσεων 
των νοικάρηδων, των τραπεζών και των κάθε λογής 
δανειστών. Έτσι, σε περίοδο κρίσης και στενότητας της 
ταμειακής ρευστότητας, παράλληλα με την αδυναμία 
εξασφάλισης πιστώσεων μέσω των τραπεζών, εξαιτίας 
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της νέας κατεύθυνσης της οικονομικής πολιτικής από 
το 1931 και μετά, ήταν πολύ εύκολο για έναν επαγγελμα-
τία-βιοτέχνη να βρεθεί μπροστά στον γκρεμό, αφού κα-
νείς δεν του εξασφάλιζε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει 
να εξασκεί τουλάχιστον το επάγγελμά του στο μαγαζί 
του, ώστε να αποπληρώνει τα όποια χρέη, υποχρεώσεις 
ή δάνειά του. Το πρόβλημα προφανώς προϋπήρχε, όμως 
στην κρίσιμη αυτή περίοδο εντεινόταν, οδηγώντας πολ-
λούς μικρούς επιχειρηματίες σε πτωχεύσεις ή ακόμη και 
αυτοκτονίες (Κατσούδας, 2019: 78).

Το αίτημα λοιπόν για την ψήφιση νόμου που θα προ-
στάτευε την επαγγελματική στέγη έρχεται και πάλι στην 
επιφάνεια αυτή την κρίσιμη περίοδο, με τις διάφορες 
οργανώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών να πρωταγωνι-
στούν στη διατύπωση των αιτημάτων προς την κυβέρ-
νηση, είτε μέσω του Τύπου είτε μέσω των ψηφισμάτων 
των ομοσπονδιών τους.13 Παρόλο που σχετικός νόμος 
δεν θα ψηφιστεί τελικά, στα θετικά θα πρέπει να εγγρά-
ψουμε την ψήφιση της παράτασης του ενοικιοστασίου 
το καλοκαίρι του 1933, που σίγουρα επηρέαζε θετικά 
προς την κατεύθυνση της προστασίας της επαγγελμα-
τικής στέγης (Κατσούδας, 2019: 83).

Η δημιουργία ενός ταμείου συντάξεων ήταν επίσης 
ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματοβιοτεχνών, το οποίο, 
λόγω της ανασφάλειας που προκαλούσε η κρίση, ερ-
χόταν στο προσκήνιο για άλλη μια φορά. Από το 1929 
και έπειτα, το αίτημα θα επανέρχεται συνεχώς είτε στον 
Τύπο14 είτε στα Διοικητικά Συμβούλια, είτε στις Γενικές 
Συνελεύσεις, ομοσπονδιών, επιμελητηρίων, συλλόγων 
κ.λπ. Μεγάλη διάσταση θα αποκτήσει το 1933, όταν θα 
αποτελέσει κεντρικό θέμα του 4ου Πανεπαγγελματικού 
Συνεδρίου που θα γίνει στον Πειραιά, για να καταλήξει 
τελικά στην ψήφιση του νόμου ίδρυσης του ΤΕΒΕ, τον 
Οκτώβριο του 1934 (Κατσούδας, 2019: 84, 87).

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί τι ακριβώς γί-
νεται με τις πτωχεύσεις στα χρόνια της κρίσης στους 
επαγγελματοβιοτέχνες, καθώς οι στατιστικές περιλαμ-
βάνουν μαζί τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες. Έτσι, σε 
ένα πρώτο επίπεδο, ενώ έχουμε στοιχεία πτωχεύσεων 
συνολικά (βλ. Πίνακας 1) –1341 επιχειρήσεις πτωχεύουν 
μόνο τη διετία 1929–31 (Ρηγίνος, 1987: 118)– δεν μπο-
ρούμε να είμαστε βέβαιοι πόσες από αυτές ήταν μικρές 
επιχειρήσεις που θα εντάσσονταν στον κλάδο της βιο-
τεχνίας και όχι της βιομηχανίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1   Πτωχεύσεις 1928–31

1928 1929 1930 1931

189 467 874 660

13.		Βλ.	ενδεικτικά	τα	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	

Βιοτεχνών	Αθήνας	στις	31.5.,	11.10.1932,	25.5.1933	και	την	εφημερίδα	Μέλλον επαγγελματιών,	7.1.1935,	

ενώ	θα	απασχολήσει	και	το	4ο	Πανεπαγγελματικό	συνέδριο	που	έγινε	το	καλοκαίρι	του	1933	στον	Πειραιά,	

παρόλο	που	δεν	θα	αποτελέσει	κεντρικό	ζήτημα.	Από	το	1934	οι	πιέσεις	προς	την	κυβέρνηση	θα	ενταθούν,	

με	την	ΓΣΕΒΕ	να	αναλαμβάνει	ηγετικό	ρόλο	πίεσης	για	την	ψήφιση	σχετικού	νομοσχεδίου	(Κατσούδας,	2015:	

85,	87).

14.  Μέλλον επαγγελματιών, passim

15.  Στο ίδιο:	120–121.

16.		Βιοτεχνικός	Σύλλογος	Λαυρίου,	31.1.1934,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

Παρόλα αυτά, σε ένα δεύτερο επίπεδο, γνωρίζουμε 
ότι τη δεκαετία του 1920 δημιουργήθηκε πλήθος μικρών 
βιοτεχνιών, μέσα από στατιστικές που υπολογίζουν τις 
επιχειρήσεις με μέσο όρο εργαζομένων 1–5 άτομα να 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων σε 
όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως αν κατατάσσονται 
στη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία (στο ίδιο: 118, 119, 131). 
Φαίνεται επίσης, ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα που 
βγάζει ο Ρηγίνος, ειδικότερα στους κλάδους της βιο-
μηχανίας τροφίμων, μηχανουργίας, βιομηχανίας ξύλου, 
βυρσοδεψίας και βιομηχανίας ενδυμάτων, η μικροιδι-
οκτησία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό τους, καθώς οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις 1–5 ατόμων αποτελούσαν το 
93–96% του συνόλου του κλάδου (στο ίδιο: 120–121).15 
Άρα, είναι και λογικό να φανταζόμαστε ότι από αυτές 
τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν οι περισσότερες είναι 
μικρές βιοτεχνίες. Το ίδιο άλλωστε έχει υποστηρίξει και 
ο Μαρκ Μαζάουερ στο βιβλίο του Η Ελλάδα και η οικονο-
μική κρίση του Μεσοπολέμου (Mazower, 2009: 185–189).

Προς επίρρωση των παραπάνω, η Γενική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιών της Ελλάδος (ΓΣΕΕ) έστελνε 
στις 31 Ιανουαρίου 1934 επιστολή προς τα επαγγελ-
ματικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, τα τμήματά τους, 
τις περιφέρειές τους, τις ομοσπονδίες επαγγελματιών 
και βιοτεχνών, τις ενώσεις και τις οργανώσεις, με την 
οποία αναφερόταν στις συνέπειες της οικονομικής κρί-
σης ειδικά στους επαγγελματίες και βιοτέχνες και στη 
σύσταση κεντρικής επιτροπής πτωχευμένων εμπόρων, 
επαγγελματιών και βιοτεχνών, με στόχο την ψήφιση 
νόμου «προς διευκόλυνσιν της αποκαταστάσεως του 
πτωχευμένου κόσμου, έξω των ορισμών και των τύπων 
του ισχύοντος πτωχευτικού νόμου […]». Η επιτροπή είχε 
συσταθεί από τον Οκτώβριο του 1933 και είχε πείσει 
ομάδα βουλευτών να κατατεθεί προς ψήφιση σχετικός 
νόμος. Με την επιστολή, η ΓΣΕΕ ζητούσε από όλες τις 
τοπικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια και τα σωματεία 
να στείλουν στα κυβερνητικά στελέχη επιστολές ζητώ-
ντας την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου και να συστή-
σουν σε όλους τους πτωχευμένους να οργανωθούν σε 
τοπικές ομάδες και να έρθουν σε επαφή με την κεντρι-
κή επιτροπή πτωχευμένων εμπόρων, επαγγελματιών και 
βιοτεχνών στην Αθήνα.16

Αν δεν οδηγούνταν στην πτώχευση, πάντως, οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες ήταν πολύ πιθανόν να οδηγηθούν 
στις… φυλακές (Κατσούδας, 2019: 78). Εν μέσω κρίσης, 
σημαντικό ζήτημα αποτελούσε για τους επαγγελματίες 
και βιοτέχνες και η νομοθεσία περί προσωρινής κρατή-
σεως σε περίπτωση χρεών προς το δημόσιο ή σε περί-
πτωση εμπορικών χρεών. Όσο πιο μικρός σε μέγεθος 
ήταν ο επαγγελματίας, τόσο κοντύτερα ερχόταν και στη 
φυλακή, παρόλες τις έντιμες προσπάθειες που μπορεί 
να έκανε για να κρατηθεί στη ζωή. Ένα μικρό χρέος 
λόγω αδυναμίας πληρωμής του, μπορεί να ισοπέδωνε 
τον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς με τη φυλάκιση 
σίγουρα δεν εξασφαλιζόταν η αποπληρωμή του χρέους, 
αλλά η εξαφάνισή του. Ήταν λογικό, λοιπόν, οι επαγ-
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γελματίες να αιτούνται την κατάργηση του παραπάνω 
μέτρου το 1932, όταν η κρίση έφτανε στο αποκορύφω-
μά της.17 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι κινητοποιήσεις των επαγγαλματοβιοτεχνών κατά τη 
διάρκεια της κρίσης σχετίζονταν φυσικά με τη διεκδί-
κηση των πάγιων αλλά και των επίκαιρων αιτημάτων 
τους, αλλά σίγουρα δεν διακρίνονταν από συνέπεια και 
ενότητα. Και μόνο ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών 
συλλόγων, ομοσπονδιών και επιμελητηρίων καθιστού-
σε εξαιρετικά δύσκολο τον συντονισμό τους, πέραν των 
διαφορετικών και πολλές φορές συγκρουόμενων συμ-
φερόντων που μπορεί να αντιπροσώπευε καθένας από 
αυτούς. Οι πολλαπλές διασπάσεις, που είχαν ξεκινήσει 
ήδη από το 1928, δεν είχαν αφήσει ανέγγιχτο ούτε το 
κεντρικό τους όργανο, τη ΓΣΕΒΕ – για αυτές τις διασπά-
σεις βλ. Κατσούδας, 2019: 80. Φαίνεται πάντως ότι από 
το 1932 και έπειτα η ΓΣΕΒΕ αναδιοργανώνεται και οι δι-
ασπαστικές φωνές αμβλύνονται, ενώ αναλαμβάνει και 
οργανωτική δράση στις κινητοποιήσεις εναντίον των 
συνεχόμενων μέτρων που έπλητταν τους επαγγελμα-
τοβιοτέχνες. Έτσι, στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιή-
σεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του Μαΐου του 1932 
που ακολούθησαν τη χρεοκοπία, θα πρωταγωνιστήσει 
μαζί με όλες τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές δυνάμεις 
(στο ίδιο: 79–82). 

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας για το ελάχιστο διά-
στημα των 10 ημερών από τον Αλέξανδρο Παπαναστα-
σίου τον Μάιο του 1932 θα φέρει προς στιγμήν ελπίδα 
στους μικρούς επαγγελματίες και βιοτέχνες, οι οποίοι 
θα σπεύσουν να του ζητήσουν να καταργήσει τις κρα-
τήσεις, να μην επιτρέψει την αύξηση των τιμών του νε-
ρού, του τηλεφώνου, του ρεύματος, και να ανακινήσει 
το ζήτημα του νόμου περί προστασίας της επαγγελμα-
τικής στέγης,18 πράγματα στα οποία δύσκολα μπορού-
σε να ανταποκριθεί ο υπό αίρεση πρωθυπουργός. Έτσι, 
τίποτα από τα παραπάνω δεν θα πραγματοποιηθεί, όχι 
μόνο τότε, αλλά ούτε και τα επόμενα τρία χρόνια, για 
να φτάσουμε στο θλιβερό συμπέρασμα που επισήμαινε 
και ο Κατσούδας ότι: «Δυστυχώς, ίσως η μόνη απτή επι-
τυχία του επαγγελματοβιοτεχνικού συνδικαλισμού ήταν 

17.		Βλ.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	

Αθήνας	31.5.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	Δεν	είναι	ωστόσο	σαφές	πότε	ακριβώς	οι	συλλήψεις	και	φυλακίσεις	

εμπόρων	και	επαγγελματιών	για	χρέη	προς	το	δημόσιο	εντείνονται	λόγω	της	κρίσης	ή	αν	θα	υπήρχαν	ούτως	 

ή	άλλως	από	τη	στιγμή	που	τέθηκαν	σε	εφαρμογή	τα	μέτρα.

18.		Βλ.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	

Αθήνας	31.5.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.	Τα	ζητήματα	αυτά	βέβαια	θα	επανέλθουν	στο	προσκήνιο	και	άλλες	

φορές	κατά	τη	διάρκεια	της	κρίσης	–	βλ.,	πχ.,	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	

Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	11.10	και	9.11.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ—,	αλλά	όχι	με	την	

ίδια	δυναμική	και	αποφασιστικότητα,	όσο	τον	Μάιο,	λόγω	της	προσδοκίας	που	είχε	προκαλέσει	η	παρουσία	

του	Παπαναστασίου	στην	πρωθυπουργία.

19.		Η	υπερβολική	ανάπτυξη	των	αυτοαπασχολούμενων	και	των	μικρών	επιχειρήσεων	τη	δεκαετία	του	1920	και	

ιδιαίτερα	τα	έτη	1924–1927	απασχολούσε	ιδιαίτερα	τον	κλάδο	και	τους	οικονομολόγους	αργότερα,	καθώς	

θεωρείτο	ότι	είχε	αυξηθεί	τρομερά	ο	ανταγωνισμός	και	είχαν	μειωθεί	τα	περιθώρια	κέρδους	για	όλους	

(Αγριαντώνη,	2002:	275),	Ν.	Ποταμιάνος	«Εννοιολογήσεις	της	κρίσης:	η	έννοια	του	υπερεπαγγελματισμού	 

ως	ερμηνεία	των	δυσχερειών	που	αντιμετώπιζαν	οι	μικρές	επιχειρήσεις,	1905–1932»,	υπό	δημοσίευση.

20.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας,	

22.6.1932,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

21.		«Ήδη	από	την	άνοιξη	του	1930,	οπότε	γίνεται	απ’	όλους	αποδεκτή	η	ύπαρξη	μιας	ευρύτερης	οικονομικής	

κρίσης,	δεν	χρησιμοποιείται	πλέον	ο	υπερεπαγγελματισμός	ως	πρόχειρη	ερμηνεία	για	τη	δυσπραγία	των	

επιχειρήσεων»,	Ν.	Ποταμιάνος	«Εννοιολογήσεις	της	κρίσης:	η	έννοια	του	υπερεπαγγελματισμού	ως	ερμηνεία	

των	δυσχερειών	που	αντιμετώπιζαν	οι	μικρές	επιχειρήσεις,	1905–1932»,	υπό	δημοσίευση.

η ψήφιση παράτασης του ενοικιοστασίου το καλοκαί-
ρι του 1933. Όλα τα άλλα ζητήματα (ταμείο συντάξεων, 
τροποποίηση νομοσχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων, 
μείωση τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, φορολογική δικαιοσύνη […]) 
προσέκρουσαν στην απροθυμία ή εφεκτικότητα της κυ-
βέρνησης» (στο ίδιο: 83).

***

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή εξέταση της επίδρασης 
της κρίσης του 1929–30 στους επαγγελματοβιοτέχνες, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτή είχε πολλές διαστάσεις και 
σίγουρα δεν περιοριζόταν μόνο στις προηγούμενες συν-
θήκες ή στον υπερεπαγγελματισμό, ο οποίος θεωρήθη-
κε αργότερα υπαίτιος.19 Ο τελευταίος θα αναφέρεται 
μεν ως πρόβλημα το 1932 και θα ζητείται από την κυ-
βέρνηση να τον περιορίσει,20 αλλά δεν θα αποτελεί βα-
σικό επιχείρημα της κρίσης για τους ίδιους τους επαγ-
γελματοβιοτέχνες, παρόλο που σίγουρα έπαιξε ρόλο.21

Τέλος, μια διαφορετική διάσταση σε σχέση με τη 
θέση των επαγγελματοβιοτεχνών κατά την κρίση δίνουν 
και τα εγκληματολογικά στοιχεία. Σε μια περίοδο όπου η 
οικονομική κρίση είχε οδηγήσει σε τρομακτική αύξηση 
της εγκληματικότητας και των κλοπών, οι επαγγελματί-
ες και βιοτέχνες ήταν λογικό να πλήττονται από αυτό το 
κύμα. Σε έναν σχεδόν διπλασιασμό των κλοπών από το 
1928 έως το 1932 (από 8.500 σε 15.000) –στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονταν κλοπές σε κατοικημένους δρόμους 
και δημόσιες οδούς, «βαρείαι κλοπαί», απλές κλοπές σε 
βαθμό πλημμελήματος ή πταίσματος, κλοπές στρατιω-
τικών ειδών κ.λπ.– κατηγορίες εύκολης κλοπής όπως 
τα περίπτερα και τα μαγαζιά ήταν λογικό να πλήττονται 
περισσότερο (Μπαχάρας & Γκοτσίνας, 2016: 180–181). 
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Η κρίση του 1972–1974

Το 1973 η βιοτεχνική επιχείρησις και η βιοτεχνία στο σύνο-
λό της πέρασε μεγάλη δοκιμασία. Την έπληξε ο εισαγόμενος 
πληθωρισμός. Την εδυσκόλευσαν η […] και τα καμώματα των 
παραγωγών και των εμπόρων των πρώτων υλών. Της δημι-
ούργησαν αδιέξοδα οι αλλαγές που σημειώθηκαν στους τρό-
πους της συναλλαγής. Επίεσαν υπερβολικά την παραγωγή της 
οι ανατιμήσεις. Την έστιψε κυριολεκτικά η κερδοσκοπία.22

Σε αντίθεση με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 
1929, η οποία άργησε να έχει ορατά αποτελέσματα στην 
ελληνική οικονομία, ο αντίκτυπος της κρίσης του 1973 
θα φτάσει σχεδόν αμέσως στη χώρα. Η απότομη άνοδος 
των τιμών του πετρελαίου, εξαιτίας της απόφασης του 
Οργανισμού Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών 
να κηρύξει εμπάργκο και αύξηση των τιμών του πετρε-
λαίου, σε συνδυασμό με το κραχ του χρηματιστηρίου 
και την κατάρρευση του παγκόσμιου νομισματικού συ-
στήματος μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον κανό-
να Μπρετόν-Γουντς, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του τιμάριθμου και του πληθωρισμού σε όλες τις χώρες 
του Δυτικού κόσμου, και φυσικά και στην Ελλάδα. Αυτό 
θα είναι και το κυριότερο αποτέλεσμα της παγκόσμιας 
κρίσης στη χώρα, το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν όλοι οι τομείς της εγχώριας οικονομίας και οι επαγ-
γελματοβιοτέχνες (Λ. Τσουλφίδης, 2003: 285). Είχε προ-
ηγηθεί μία περίοδος οικονομικής ευμάρειας, κατά την 
οποία η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με υψηλούς 
ρυθμούς, ενώ η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου 
είχε φροντίσει έως το 1965 να προωθήσει ένα οικονο-
μικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ασθενέστερων κοινω-
νικών στρωμάτων και του κράτους πρόνοιας (στο ίδιο: 
283–284). Η Δικτατορία των Συνταγματαρχών (1967–74) 
συνέχισε τα πρώτα χρόνια τις οικονομικές πολιτικές των 
προηγούμενων κυβερνήσεων, που βασίζονταν στα με-
γάλα δημόσια έργα, και επιπροσθέτως επέβαλε χαμηλή 
φορολογία στις επιχειρήσεις και αυστηρό νομισματικό 
έλεγχο, κάτι που σε συνδυασμό με την απαγόρευση 
των απεργιακών κινητοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα 
τη συνέχιση της ραγδαίας ανάπτυξης (στο ίδιο: 284). Τα 
πράγματα θα αλλάξουν, όμως, τα τελευταία χρόνια της 
Δικτατορίας, καθώς η αύξηση της ζήτησης σε συνδυ-
ασμό με τη μειωμένη αύξηση της προσφοράς θα έχει 
ως αποτέλεσμα να ασκηθούν πληθωριστικές πιέσεις, οι 
οποίες θα επιδεινωθούν από τους λανθασμένους χειρι-
σμούς των δικτατόρων που, θεωρώντας ότι αφού δεν 
υπήρχε αρκετή προσφορά έπρεπε να τονωθεί η επιχει-
ρηματικότητα, άφησαν ελεύθερες τις πιστώσεις, εκτι-
νάσσοντας στα ύψη το πληθωριστικό χρήμα της αγοράς 
(στο ίδιο). Σε αυτά, λοιπόν, τα χρόνια ο πληθωρισμός θα 

22.		Εναρκτήρια	ομιλία	του	προέδρου	της	Ομοσπονδίας	Επαγγελματιών	και	Βιοτεχνών	Αθήνας	Παπαγιαννόπουλου	 

στη	συνεδρίαση	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	21ης	Μαρτίου	1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

23.		Βλ.	για	παράδειγμα	τη	συνεδρίαση	της	12ης	Ιανουαρίου	1974	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΟΒΣΑ	

(Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών)	που	ζητούσε	διεύρυνση	των	δικαιούμενων	επενδυτικά	δάνεια,	

και	της	8ης	Φεβρουαρίου	1974,	που	ζητούσε	να	αυξηθούν	οι	χρηματοδοτήσεις	προς	τις	βιοτεχνίες	(ειδικά	

στις	βιοτεχνίες	που	δεν	αποθεματοποιούσαν	αλλά	προωθούσαν	απευθείας	το	προϊόν	στην	αγορά)	ώστε	να	

αντιμετωπίσουν	τις	συνεχείς	ανατιμήσεις	και	«την	αρρυθμίαν	της	αγοράς	(«ανατιμήσεις	που	προκαλούνται	

από	την	υψηλή	ρευστότητα	της	οικονομίας»).	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

24.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

25.		Αυτό	υποστήριζε	και	η	Ομοσπονδία	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	

Συνέλευσης	21.3.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

ανέβει από το 2–3% σε πάνω από 20% (στο ίδιο) και 
η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο μετά 
το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης του 1973 και τις 
πληθωριστικές πιέσεις που αυτή άσκησε στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πριν προχωρήσουμε, η 
πρώτη μεγάλη διαφορά σε σχέση με την κρίση του 1929, 
η οποία ήταν ακριβώς οι κρατικές οικονομικές πολιτι-
κές και πιο συγκεκριμένα η προώθηση των πιστώσεων 
στους επιχειρηματίες, πράγμα ακριβώς αντίθετο από 
αυτό που έπραξε ο Βενιζέλος το 1932. Ο Βενιζέλος προ-
σπαθούσε να περιορίσει τη νομισματική κυκλοφορία. 
Οι Δικτάτορες δεν ενδιαφέρθηκαν για αυτή την επί-
δραση με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία 
– άλλωστε η άγνοια των οικονομικών δεν φαίνεται να 
ήταν ίδιον μόνο αυτών των δικτατόρων: ο Κονδύλης το 
1935 κατά τη διάρκεια της σύντομης δικτατορίας του, 
όταν βρέθηκε μπροστά στην ανάγκη να πάρει κάποιο 
δάνειο η χώρα, προτίμησε να εκδώσει χρήμα, παρά να 
δανειστεί από το εξωτερικό, παραμερίζοντας τους οικο-
νομολόγους που προσπαθούσαν να τον πείσουν για τις 
πληθωριστικές πιέσεις που θα υπήρχαν ως αποτέλεσμα, 
λέγοντάς τους ότι όταν βγάλουν νέο χρήμα «δεν θα το 
πουν σε κανέναν» και έτσι δεν υπάρχει άνοδος του πλη-
θωρισμού!

Το μέτρο βέβαια της παροχής πιστώσεων έμοιαζε 
ανακουφιστικό για όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες, 
τουλάχιστον αρχικά, καθώς όπως έχουν σημειώσει και 
οι Θ. Μανιάτης, Π. Τσαλίκη και Λ. Τσουλφίδης στο βιβλίο 
Ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Η περίπτωση της Ελλάδας, 
1999, την περίοδο των οικονομικών κρίσεων «όλες οι 
επιχειρήσεις σπεύδουν να δανειστούν για να ανταπε-
ξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, οι οποίες 
δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μειωμένα τρέχοντα 
έσοδά τους» (:154). Στη διάρκεια των πρώτων μηνών της 
κρίσης, ελάχιστες θα είναι οι φορές που θα αναφερθούν 
από τα συλλογικά όργανα των επαγγελματοβιοτεχνών 
ως πρόβλημα οι πιστώσεις από τις τράπεζες. Αντιθέτως, 
τα περισσότερα θα υποστηρίξουν και θα ζητήσουν από 
την κυβέρνηση περισσότερες πιστώσεις.23 Θα πρέπει να 
φτάσουμε στον Ιούλιο του 1974, ώστε πρώτη η ΓΣΕΒΕ να 
σημειώσει στον ετήσιο απολογισμό του 1973 ως μία από 
τις αιτίες της κρίσης τη δυσανάλογη αύξηση του τραπε-
ζικού δανεισμού σε σχέση τους ρυθμούς αύξησης της 
παραγωγής,24 αν και πάλι θα θεωρηθεί ότι οι μικρές επι-
χειρήσεις δεν έπρεπε να ενταχθούν στους πιστωτικούς 
περιορισμούς, καθώς θεωρείτο ότι αυτές θα κάλυπταν 
την αυξημένη ζήτηση με την απευθείας προσφορά των 
αγαθών – κάτι που οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έκαναν, 
καθώς προτιμούσαν να αποθεματοποιούν, ώστε να που-
λήσουν σε υψηλότερες τιμές αργότερα.25 

Βέβαια, στον συγκεκριμένο απολογισμό η ΓΣΕΒΕ θα 
έχει και άλλες ερμηνείες και παρουσιάσεις της κρίσης. 
Ως βασική αιτία θεωρούσε τον «εισαγόμενο πληθωρι-
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σμό» και την παρεπόμενη αύξηση της κερδοσκοπίας.26 
Όχι λιγότερο σημαντική, όμως, θεωρούσε και την προ-
ηγούμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών από τους 
δικτάτορες, η οποία είχε οδηγήσει σε μια επίπλαστη 
αυξημένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, παρόλο που 
αναγνώριζε στους τελευταίους μια προσπάθεια από 
τις αρχές του 1973 να μαζέψουν τις κρατικές δαπά-
νες, να περιορίσουν τις πιστώσεις για καταναλωτικούς 
σκοπούς και να αυξήσουν τους φόρους – τα λεγόμενα 
«αντιθερμαντικά έργα». Κατά τη ΓΣΕΒΕ, βέβαια, αυτά τα 
μέτρα όχι μόνο δεν έφταναν –τα χαρακτήριζε ανεπαρ-
κή–, αλλά και «λίαν συντόμως η σκληρά πραγματικότης 
θα επέβαλε να ληφθούν συμπληρωματικά δραστικά μέ-
τρα τα οποία θα έπρεπε να κατευθύνονται κυρίως και 
προπαντός εις την περιστολήν των υψηλών κερδών και 
την αποθάρυνσιν της κερδοσκοπίας, εις την πηγήν δη-
λαδή των οικονομικών διαταραχών».27 

Τα υψηλά κέρδη των προηγούμενων ετών, και ιδιαί-
τερα του 1972, αποτέλεσαν επίσης μία από τις ερμηνείες 
της κρίσης. Το επιχείρημα των υψηλών κερδών θα επα-
ναληφθεί, τόσο από την ΟΒΣΑ28 όσο και από την ΓΣΕΒΕ 
με μεγάλη έμφαση, καθώς δικαίως η τελευταία σημείω-
νε ότι στη χώρα μας «το κέρδος δεν αναζητείται εις την 
διεύρυνσιν του κύκλου εργασιών και την αύξησιν του 
όγκου των πωλήσεων όπως συμβαίνει εις τας ανεπτυγ-
μένας οικονομίας».29 Δεδομένου ότι τα κέρδη αυτά δεν 
επανεπενδύονταν, αφού οι πιστώσεις ήταν ακόμη ανοι-
χτές, αυτό που γινόταν ήταν ότι είτε αποταμιεύονταν 
είτε καταναλώνονταν, επιδεινώνοντας τις πληθωριστι-
κές πιέσεις, είτε χρησιμοποιούνταν για κερδοσκοπία, 
επιδεινώνοντας την ελληνική οικονομία ποικιλοτρόπως. 

Φτάνοντας στο τέλος της Χούντας, και καθώς η 
κρίση είχε αγγίξει όλα τα κοινωνικά στρώματα, φαίνε-
ται ότι πλέον και τα συλλογικά όργανα των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών είχαν βρει το θάρρος να εκφράζονται 
πιο ελεύθερα, εναντίον τουλάχιστον των οικονομικών 
πολιτικών των κυβερνώντων. Έτσι, η ΓΣΕΒΕ επεσήμαι-
νε το καλοκαίρι του 1974 ότι «η περιστολή των κερδών 
δεν προωθείται όταν παραμένει άθικτον το σύστημα 
των οικονομικών κινήτρων, των επιδοτήσεων και των 
φορολογικών απαλλαγών», ενώ κατηγορούσε ανοιχτά 
τους υπεύθυνους για την πιστοδοτική πολιτική των τε-
λευταίων ετών προς τις βιομηχανίες, που είχε οδηγήσει 
σε αύξηση των χρηματοδοτήσεων κατά 150%, όταν η 
αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής ήταν της τάξης του 
49%.30 Αλλά και όταν οι δικτάτορες επιχείρησαν να λά-
βουν πιο δραστικά μέτρα για τον περιορισμό του πλη-

26.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

27.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

28.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών,	2.8.74,	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

29.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

30.  Στο ίδιο.

31.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

32.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών,	21.3.74,	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

33.		Βλ.	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών,	

21.3.74,	Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	

Αθηνών,	8.2.74	και	Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	

ΓΣΕΒΕΕ.

34.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974.	Σύμφωνα	με	το	ΝΔ	248/73	είχε	

επαναφερθεί	ο	ν.	185/1967	«περί	επιβολής	ποινικών	κυρώσεων	κατά	παραβολήν	φορολογικών	διατάξεων»,	

Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΟΒΣΑ,	8.2.74,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

35.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Γενικής	Συνέλευσης	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών,	21.3.74,	

Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

θωρισμού με τη μείωση των πιστώσεων, πάλι φαίνεται 
ότι δεν κατάφεραν κάτι παρά να χειροτερέψουν τις κοι-
νωνικές ανισότητες και να πλήξουν ιδιαίτερα την τάξη 
των επαγγελματοβιοτεχνών, ενώ οι μεγάλες βιομηχανί-
ες παρέμειναν άθικτες. Όπως σημείωνε με αγανάκτηση 
η εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΒΕ «οι περιορισμοί της 
πιστοδοτήσεως ενώ έπρεπε να κατευθύνονται προς εξί-
σωσιν του ρυθμού χρηματοδοτήσεως και παραγωγής, 
εις την πράξιν αφορούν κυρίως και προπαντός τους 
πολλούς και μικρούς πιστούχους»,31 με αποτέλεσμα οι 
τελευταίοι να μην συμμετέχουν στην αύξηση της παρα-
γωγής αγαθών και υπηρεσιών, και ο πληθωρισμός να 
αυξάνεται τελικά αντί να μειώνεται – λόγω της μεγαλύ-
τερης ζήτησης απ’ ό,τι η προσφορά. Το ίδιο επεσήμαινε 
και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωμα-
τείων Αθηνών Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος υπογράμ-
μιζε τη συνέχιση των μεγάλων πιστώσεων στις μεγάλες 
επιχειρήσεις και τον μη έλεγχο των αποθεμάτων τους.32

Έτσι, οι επαγγελματοβιοτέχνες επλήχθησαν ποικιλο-
τρόπως κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ένα από τα μέτρα 
τα οποία πήραν οι δικτάτορες και χτύπησε κυρίως αυ-
τήν την τάξη ήταν ο φόρος στον κύκλο εργασιών από το 
1972 κι έπειτα,33 καθώς οι μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν 
στο χείλος του γκρεμού, ανήμπορες να πληρώνουν έναν 
παραπάνω φόρο που δεν αντιστοιχούσε απαραιτήτως 
σε αύξηση των κερδών· χωρίς πιστοληπτικές δυνατό-
τητες ώστε να μπορέσουν να τον πληρώνουν και με τις 
διατιμήσεις να τους περιορίζουν τη στιγμή που ο πλη-
θωρισμός κάλπαζε. Αλλά και ο περιορισμός των δόσε-
ων καταβολής του φόρου εισοδήματος ήταν ιδιαίτερα 
σκληρός για τους μικρομεσαίους –δεδομένης και της 
απειλής φυλάκισης όσων χρωστούσαν–, παρόλο που 
αναγνωριζόταν η ανάγκη είσπραξης φόρων ως αντι-
πληθωριστικό μέτρο.34 Κι αυτό ήταν ακόμη χειρότερο 
για τους βιοτέχνες που αναγκάζονταν να πληρώνουν 
μετρητοίς για τις πρώτες ύλες τους, αλλά πληρώνο-
νταν με καθυστέρηση από τους πελάτες τους, χωρίς 
δυνατότητα να δανειστούν από τις τράπεζες, ώστε να 
πληρώσουν τους φόρους τους.35 Στο ίδιο πλαίσιο, οι 
επαγγελματοβιοτέχνες βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολη 
θέση και με τις αυξήσεις των ενοικίων που προκάλεσε ο 
πληθωρισμός, επαναφέροντας το χρόνιο πρόβλημα της 
επαγγελματικής στέγης, το οποίο δεν διευθετείτο, αν 
και ανακινείτο συνεχώς από την περίοδο του Μεσοπο-
λέμου. «Κατεστράφησαν όμως και επιχειρήσεις, αφού 
πολλοί επιχειρηματίαι εγκατέλειψαν τα καταστήματά 
των λόγω των εξωφρενικών μισθωμάτων των αξιούμε-
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νων υπό των ιδιοκτητών» σημείωνε στον ετήσιο απο-
λογισμό της η ΓΣΕΒΕ,36 ενώ προηγουμένως είχαν δια-
τυπωθεί για ακόμη μια φορά τα χρόνια αιτήματα που 
περιλάμβαναν να ψηφιστεί νόμος για τον ελάχιστο επι-
τρεπόμενο χρόνο ισχύος των μισθοδοτικών συμβάσεων 
και τη χάραξη θεσμικών πλαισίων, καθώς και κάποιον 
αυτόματο τρόπο αναπροσαρμογής του ενοικίου, ώστε 
να μην εξαρτάται απολύτως από τις διαθέσεις των ιδι-
οκτητών.37 Τέλος, η καθυστέρηση της έναρξης λειτουρ-
γίας του ΤΕΒΕ δημιουργούσε επιπρόσθετα προβλήματα 
στους επαγγελματίες που, ταυτοχρόνως με το ζήτημα 
των ίδιων ασφαλιστικών εισφορών, είχαν να αντιμετω-
πίσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων 
τους, τις οποίες πλήρωναν με καθυστέρηση38 – κάτι που 
πολλές φορές τους οδηγούσε ακόμη και στη φυλακή. 
Σύμφωνα με την ΟΒΣΑ, το θέμα της εξόφλησης των 
οφειλών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλι-
σης, κύριας και επικουρικής, «είχε λάβειν έκτασιν και 
εγγύζει κοινωνικάς απόψεις, αφού είναι γεγονός ότι 
κατά εκατοντάδες σύρονται εις τα δικαστήρια οι βιο-
τέχναι και επαγγελματίαι οφειλέται εξ ασφαλιστικών 
εισφορών»39 – πρόβλημα που επιδεινωνόταν λόγω της 
αδυναμίας τραπεζικού δανεισμού, αλλά και της μη δυ-
νατότητας εξόφλησης των οφειλών σε δόσεις (τουλάχι-
στον 60 ζητούσε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων 
Αθηνών από το 1973).40

Καταλήγοντας, η κρίση του 1972–74 έπληξε τους 
επαγγελματοβιοτέχνες κυρίως λόγω των πληθωριστι-
κών πιέσεων που δημιουργήθηκαν, τόσο λόγω της πα-
γκόσμιας οικονομικής κρίσης όσο και λόγω των λανθα-
σμένων χειρισμών των δικτατόρων, οι οποίοι έπληξαν 
ακόμα περισσότερο τη συγκεκριμένη τάξη. Τα αυξημένα 
κέρδη των προηγούμενων ετών και οι υπέρογκες δη-
μόσιες δαπάνες είχαν δημιουργήσει ήδη τις κατάλληλες 
συνθήκες, ώστε να επιδράσει καταλυτικά η παγκόσμια 
κρίση. Όσον αφορά τα αντιπληθωριστικά μέτρα: α) Ο 
περιορισμός των πιστώσεων αφορούσε μόνο τους μι-
κρούς, ενώ οι μεγάλοι συνέχισαν να παίρνουν δάνεια, 
ενώ έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, ώστε να αυξηθούν 
τα αγαθά και οι υπηρεσίες και να ισορροπήσει η ζήτη-
ση με την προσφορά, για να μειωθεί ο πληθωρισμός, β) 
οι φορολογικές επιβαρύνσεις που θα αύξαναν τα έσο-
δα του κράτους μειώνοντας τη ρευστότητα στην αγορά 
και άρα τις πληθωριστικές πιέσεις αφορούσαν και πάλι 
τους μικρούς και όχι τους μεγάλους, με πολύ λιγότερα 
αποτελέσματα απ’ ό,τι θα είχε μια συνεπής οικονομική 
πολιτική προς όλους, γ) ο έλεγχος των τιμών με το ΝΔ 
1349/73 τελικά δεν έπληξε κυρίως τους εισαγωγείς και 
τους μεγαλοπαραγωγούς ως όφειλε, αλλά τους μικρούς 
λιανοπωλητές και ενδιάμεσους.41

Επιπλέον, οι επαγγελματοβιοτέχνες θεωρούσαν ότι 
μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του κυριότερου 
χαρακτηριστικού της κρίσης, του πληθωρισμού, με την 
αύξηση των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών τους 
στην αγορά –στον βαθμό που ένα μέρος αυτού οφειλό-
ταν στη μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με την προσφο-
ρά–, αν τους δινόταν η ευκαιρία. Με την αντίθετη πολι-
τική τους όμως, οι δικτάτορες όχι μόνο δεν κατάφεραν 

36.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

37.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	16.5.1972,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

38.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	27.6.1974,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

39.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ΓΣΕΒΕ,	20.6.73,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

40.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ομοσπονδίας	Βιοτεχνικών	Σωματείων	Αθηνών,	

2.11.73,	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

41.		Πρακτικά	συνεδριάσεων	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	ΓΣΕΒΕ,	6.3.73	Αρχείο	ΓΣΕΒΕΕ.

να μειώσουν τον πληθωρισμό, αλλά και έπληξαν τους 
επαγγελματοβιοτέχνες, στερώντας τους τη δυνατότη-
τα να συμβάλλουν αλλά και να βρεθούν ευνοημένοι 
και ίδιοι. 
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Το ελαιόλαδο ήταν πάντα μια από τις βασικές πηγές 
λιπαρών και βιταμινών στην ελληνική διατροφή. Ήταν 
λοιπόν φυσικό το προϊόν αυτό να βρεθεί στο επίκεντρο 
της προσοχής κατά την Κατοχή, ειδικά από τη στιγμή 
που έκανε την εμφάνισή της η προοπτική της πείνας. 
Ωστόσο, το εμπόριό του στη δύσκολη εκείνη περίοδο 
δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Ελάχιστοι γνωρίζουν πως 
το ελαιόλαδο δεν αποτέλεσε απλώς ένα από τα βασικά 
προϊόντα της μαύρης αγοράς, αλλά έγινε και το επίκε-
ντρο προσπαθειών, τόσο από πλευράς του κατοχικού 
κράτους όσο και από τους κατακτητές, για τη δημιουρ-
γία μονοπωλίων στο εμπόριό του, ειδικά στη χονδρική. 
Η πτυχή αυτή της ιστορίας του εμπορίου του ελαιολά-
δου αποτελεί το επίκεντρο της μικρής αυτής μελέτης. 

***

Μέχρι την περίοδο που εξετάζουμε, το εμπόριο ελαι-
ολάδου κυριαρχείτο από μικρομεσαίους εμπόρους, οι 
οποίοι προέρχονταν από άλλους εμπορικούς κλάδους, 
αφού ο συγκεκριμένος κλάδος είχε αυτονομηθεί σχε-
τικά πρόσφατα. Όπως έλεγε ένας έμπορος το 1918, το 
εμπόριο ελαιολάδου διαχωρίστηκε από το εμπόριο των 
αποικιακών ειδών, στο οποίο ανήκε ως τότε, μόνο λόγω 
της ζήτησης από το εξωτερικό την εποχή του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, πρόσθετε, ήταν ο πό-
λεμος που «έδωκε μεγαλυτέραν ώθησιν, διότι εσυστη-

1.	 	«Το	λαδεμπόριον.	Συνέντευξις	με	τον	Ν.	Καρδιασμένον»,	Ακρόπολις,	6/10/1918.

2.	 	Για	τις	Α.Ε.	βλ.	Ιγγλέσης,	1940:	32	&	86.	Η	δυναμικότητα	της	κατηγορίας	αυτής	σε	μετοχικά	κεφάλαια	την	

έφερνε	στη	16η	θέση	από	τις	74	κατηγορίες	εταιρειών	σύμφωνα	με	τον	Ιγγλέση.	Οι	μεγαλύτερες	από	πλευράς	

μετοχικού	κεφαλαίου	ήταν	η	Ελαιουργία	της	Ελλάδος,	η	Βιομηχανία	Ελαιουργίας	Κερκύρας	και	η	Εταιρία	

Ελαιουργικών	Επιχειρήσεων	«Ελαΐς».	

3.	 	Την	περίοδο	εκείνη	εξήχθησαν	ποσότητες	ανάμεσα	σε	6.731	(το	1937)	και	σε	20.526	τόνους	(το	1938).	 

Το	1938	ήταν	μάλλον	έτος	εξαίρεση,	αφού	μετά	το	1933	(23.200	τόνους)	μόνο	το	1935	είχαν	ξεπεράσει	 

τους	10.000	τόνους.	ΓΣΥΕ,	1940:	139.

4.	 	Το	1938	στη	Γερμανία	εξήχθη	μόνο	το	5,5%	του	εξαγόμενου	ελληνικού	ελαιολάδου,	ενώ	το	προηγούμενο	έτος	

το	ποσοστό	ήταν	σχεδόν	μηδενικό.	Τα	αντίστοιχα	ποσοστά	για	την	Ιταλία	ήταν	σχεδόν	25%	το	1938	και	

55,4%	το	προηγούμενο	έτος	(ο.π.:	202).

5.	 	«Η	ελαιοπαραγωγή»,	Οικονομολόγος Αθηνών,	30/1/1943.	

6.	 	Κατά	το	δεύτερο	μισό	της	δεκαετίας	του	1930	η	δηλωμένη	παραγωγή	κυμαινόταν	ανάμεσα	στους	725.699	

(1936)	και	τους	1.874.713	μετρικούς	στατήρες	(ο	μετρικός	στατήρας	ισούται	με	100	κιλά).	ΓΣΥΕ,	1940:	

114	και	«Εν	πλουτοφόρον	προϊόν»,	Σκριπ,	26/5/1939.

ματοποίησε τας φορτώσεις, ωργάνωσε καλλίτερον και 
τελειότερον και κατά τας νεωτέρας μεθόδους τας εις 
το εξωτερικόν ανταποκρίσεις και εμπορικά δίκτυα».1 
Το κλείσιμο των διεθνών αγορών τη δεκαετία του 1930 
επηρέασε πολλά αγροτικά προϊόντα και οδήγησε στη 
δημιουργία ειδικών οργανισμών για το εμπόριό τους. 
Όμως, το εμπόριο ελαιολάδου διατήρησε μεγαλύτερη 
ελευθερία σε σχέση με άλλα, μέχρι τουλάχιστον τον πό-
λεμο.

Το 1939, υπήρχαν στην Ελλάδα 31 ανώνυμες ελαι-
ουργικές εταιρείες και αρκετά μεγαλύτερος αριθμός 
εμπόρων.2 Λίγοι από αυτούς έκαναν εξαγωγές. Ο ισπα-
νικός εμφύλιος με τον είχε επιτρέψει την αύξηση των 
εξαγωγών, που κυμαίνονταν μεταξύ του 3,5% και του 
20% της παραγωγής.3 Η Ιταλία ήταν από τους βασικούς 
εισαγωγείς ελληνικού ελαιολάδου, σε αντίθεση με τη 
Γερμανία, το ποσοστό της οποίας ήταν μονοψήφιο.4 

Σε ό,τι αφορούσε την ελαιοπαραγωγή, αυτή πριν τον 
πόλεμο έφτανε σε αξία στο 15–20% της συνολικής γε-
ωργικής παραγωγής, αν και τοπικά η σημασία της ήταν 
πολύ μεγαλύτερη: στη Μυτιλήνη το ποσοστό έφτανε 
το 75% και στην Κρήτη το 40–55%.5 Τα 20 χρόνια που 
προηγήθηκαν του πολέμου, η παραγωγή αυξήθηκε από 
περίπου 80.000 σε 110.000 τόνους κατά μέσο όρο, κυρί-
ως λόγω της αύξησης του αριθμού των δέντρων.6 

3.  Το εμπόριο ελαιολάδου  
στην κατεχόμενη Ελλάδα, 
1941–44
Βασίλης Μανουσάκης
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,  
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Ελαιόλαδο και κατακτητές

Με την κατάκτηση της χώρας, πλήθος ελληνικών παρα-
γωγικών πόρων και εμπορευμάτων, ανάμεσα σε αυτούς 
και το ελαιόλαδο, μπήκε στο στόχαστρο των γερμανικών 
και ιταλικών αρχών. Μία εκ των πρώτων στρατιωτικών 
υπηρεσιών που ίδρυσαν οι Γερμανοί με σκοπό την από-
σπαση ελληνικών πρώτων υλών είχε ως αντικείμενο το 
λάδι.7 Οι κατακτητές κατέσχεσαν άμεσα 10.000 –ή κατ’ 
άλλη πηγή 18.000– τόνους ελαιολάδου που βρέθηκαν 
στις κρατικές αποθήκες κατά την εισβολή (Μαγκριώτης, 
1996 [1949]: 28–29, Μανουσάκης, 2011: 125). Το καλοκαί-
ρι του 1941, οι Γερμανοί προχώρησαν και στην «εξαγο-
ρά» 10.660 τόνων ελαιολάδου, το μεγαλύτερο μέρος του 
οποίου φαίνεται πως εξήχθη σταδιακά το επόμενο διά-
στημα (Χατζηιωσήφ, 2007: 181–217). 

Σημαντική ήταν και η ποσότητα που υπολόγιζαν πως 
θα πάρουν οι Ιταλοί: κατόπιν συμφωνίας με τους Γερ-
μανούς τον Απρίλιο του 1942, οι Ιταλοί θα λάμβαναν το 
επόμενο διάστημα 10.500 τόνους (5.880 από την Κρήτη 
και τους υπόλοιπους από τα Ιόνια) και οι Γερμανοί 5.250 
από τη Μυτιλήνη. Ακόμα, 3.000 τόνοι από τη Μυτιλήνη 
θα πήγαιναν για τα γερμανικά και τα ιταλικά στρατεύ-
ματα και άλλοι 3.000 προορίζονταν για ανταλλαγή με 
τρόφιμα άλλων χωρών.8 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣ, μεταξύ Σεπτεμβρίου 
1942 και Αυγούστου 1943, οι δυνάμεις κατοχής δήλωσαν 
την κατανάλωση τουλάχιστον 4.200 τόνων ελληνικού 
ελαιολάδου (τα 2.400 οι Γερμανοί). Η τελική ποσότητα 
όμως που επέταξαν οι Γερμανοί ήταν 2.700 τόνοι (κατά 
300 περισσότεροι των αρχικά δηλωθέντων) και ακόμα 
5.000 τόνοι από τον Σεπτέμβρη του 1943 ως και το τέλος 
της Κατοχής (Helger, 1949: 91, 106 και 116 αντίστοιχα). 
Γερμανική έκθεση του 1945 αναφέρει, εξάλλου, πως σε 
όλη την περίοδο συγκεντρώθηκαν 9.000 τόνοι ελλη-
νικού ελαιολάδου για τα γερμανικά στρατεύματα και 
ακόμα 8.000 για εξαγωγή (Franz Overkott, «Ο ανεφο-
διασμός της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 
Κατοχής 1941–1944», στο Μανουσάκης, 2019: 301–313).9 

Ωστόσο, οι κατακτητές δεν κατάφεραν να πάρουν 
όσο ελαιόλαδο θα επιθυμούσαν. Βασική αιτία ήταν οι 
δυσκολίες στη συγκέντρωση και στη μεταφορά του, 
εξαιτίας της ασύμφορης, πολλές φορές, επίσημης τιμής 
του σε σχέση με εκείνη της μαύρης αγοράς, αλλά και 
λόγω της δράσης της αντίστασης, καθώς και των επι-
θέσεων των συμμαχικών υποβρυχίων. Από ένα σημείο 
και μετά, μόνο με ανταλλαγή με άλλα τρόφιμα ήταν 
δυνατό να βρεθούν αξιόλογες ποσότητες ελαιολάδου, 
που και αυτές δεν ήταν πάντα εύκολο να μεταφερθούν. 
Μετά το 1942 εξάλλου, ίσχυαν τα προβλεπόμενα από τις 

7.	 	BA-MA,	RW	19/5533,	Abschrift	Zum	Bericht	V.O./A.O.K.12	vom	4/7/1941	Nr.	/41geh.	Αργότερα	η	δομή	των	

υπηρεσιών	άλλαξε,	αλλά	το	ελαιόλαδο	εξακολουθούσε	να	είναι	ένα	από	τα	αντικείμενα	μιας	εκ	των	ομάδων	

εργασίας.

8.	 	BA-MA,	RW	19/96,	Wehrwirtschaftoffizier	Athen,	Kriegstagebuch,	18/4/1942.

9.	 	Τα	επίσημα	στατιστικά	εμφανίζουν	την	εξαγωγή	στη	Γερμανία	περίπου	3.495	τόνων	το	1942	(ποσότητα	

περίπου	14πλάσια	εκείνης	του	1940)	και	περίπου	1.177	την	επόμενη	χρονιά,	αν	και	είναι	βέβαιο	 

πως	οι	πραγματικές	ποσότητες	ήταν	μεγαλύτερες	ΓΣΥΕ,	1942[;]:	15	και	ΓΣΥΕ	1944[;]:	9	αντίστοιχα.	

10.		Νομοθετικό	Διάταγμα	759	«Περί	αγοράς	ελαίου	παλαιάς	εσοδείας	εκ	Κρήτης	και	Μυτιλήνης»,	ΦΕΚ	411Α,	

27/11/1941.

11.		Αγορανομική	διάταξη	117:	«Περί	δεσμεύσεως	ελαιολάδου»,	ΦΕΚ	76Β,	8/5/1941.	

12.		Αγορανομική	διάταξη	196:	«Περί	τρόπου	εμπορίας	του	ελαιολάδου»,	ΦΕΚ	137Β,	4/8/1941.

13.  Τηλέγραφος,	5/8/1941.

συμφωνίες με τον Διεθνή Ερυθρό Σταύρο, (περιορισμός 
των τροφίμων που λάμβαναν οι δυνάμεις κατοχής από 
την Ελλάδα και ταυτόχρονη προσπάθεια υποκατάστα-
σής τους με εισαγόμενα τρόφιμα αντίστοιχης θερμιδικής 
αξίας), τα οποία περιόριζαν σε κάποιο βαθμό το εμπόριο 
ελαιολάδου προς όφελος των κατακτητών. 

Ο ΚΟΣΚΕ και η κατοχική 
Ελληνική Πολιτεία

Αν και οι Γερμανοί δεν ζήτησαν την άδεια των ελληνικών 
αρχών για την αγορά του ελαιολάδου, η «Ελληνική Πολι-
τεία» προσπάθησε να διατηρήσει μέρος του κύρους της 
εμφανιζόμενη να επικυρώνει την πώληση του ελαιολά-
δου στους κατακτητές. Αποφάσισε, έτσι, τον Νοέμβριο 
του 1941, τη δημιουργία οργανισμού για τη συγκέντρωση 
10.000 τόνων ελαιολάδου παλαιάς εσοδείας από Κρήτη 
και Μυτιλήνη, μέσω του οποίου θα εκχωρείτο το ελαιό-
λαδο που είχαν ήδη αγοράσει οι Γερμανοί μέσω συμβο-
λαίων, μέχρι και του ποσού των 6.500 τόνων.10 

Η δημιουργία του προαναφερθέντος οργανισμού δεν 
ήταν η μόνη νομοθετική πράξη στην οποία προχώρησε 
η κατοχική «Ελληνική Πολιτεία» –πάντα σε συνεργασία 
με τις αρχές κατοχής– για το συγκεκριμένο αγαθό. Η 
κυβέρνηση Τσολάκογλου αποφάσισε από νωρίς να συ-
νεχίσει την προκατοχική πολιτική της κεντρικής συγκέ-
ντρωσης προϊόντων σε ορισμένες από το κράτος τιμές, 
εντείνοντας το μέτρο σε υποχρεωτικότητα και επεκτεί-
νοντάς το σε αγαθά όπως το λάδι. Μέσα στο πρώτο δε-
καήμερο της Κατοχής, το ελαιόλαδο, όπως και αρκετά 
άλλα αγαθά, δεσμεύτηκε από το κράτος.11 Λίγο αργό-
τερα απαγορεύτηκε η εμπορία ελαιολάδου από όσους 
δεν σχετίζονταν επαγγελματικά μ’ αυτό. Οι έμποροι 
χρειάζονταν άδεια του υπουργείου Επισιτισμού και ήταν 
πλέον υποχρεωμένοι να θεωρούν τα τιμολόγια αγοράς 
στις αστυνομικές ή αγορανομικές αρχές. Απαγορεύτη-
κε, επίσης, η μεταφορά ελαιολάδου από νομό σε νομό 
χωρίς άδεια, ενώ η διάθεση των αποθεμάτων θα γινόταν 
μόνο με διατακτικές.12 

Περίπου ταυτόχρονα, είχε ανακοινωθεί η κατάργη-
ση της ισχύουσας διατίμησης, γιατί απείχε πολύ από 
τις τιμές που ζητούσαν οι παραγωγοί, και η αντικατά-
στασή της από ένα σύστημα στο οποίο οι τοπικές αρχές 
θεωρούσαν τα τιμολόγια αγοράς των εμπόρων και το 
υπουργείο επισιτισμού προσέθετε το ποσοστό κέρδους 
και τα μεταφορικά, ώστε να οριστεί η επίσημη τιμή πω-
λήσεως.13 Ωστόσο, φαίνεται πως το σύστημα αυτό δεν 
είχε διάρκεια (αν ίσχυσε καθόλου), αφού πολύ σύντομα 
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επανεμφανίστηκαν ανακοινώσεις για κρατικά οριζόμε-
νες τιμές στο ελαιόλαδο.14

Η αυξημένη κρατική παρέμβαση είχε θεωρητικά στό-
χο την προστασία των καταναλωτών από τη διοχέτευση 
του πολύτιμου για τη διατροφή αυτού αγαθού στη μαύ-
ρη αγορά. Όπως όμως είδαμε, η παράδοση ελαιολάδου 
στους κατακτητές είχε συμπεριληφθεί ανάμεσα στις 
υποχρεώσεις του σχετικού υπό δημιουργία οργανισμού, 
πριν ακόμα από την έναρξη της λειτουργίας του. 

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία τον αναγγελθέ-
ντος οργανισμού, που ονομάστηκε Κεντρικός Οργανι-
σμός Συγκεντρώσεως και Κυκλοφορίας Ελαιολάδων και 
σπορέλαιων (ΚΟΣΚΕ), ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβρη 
του 1941. Ο ΚΟΣΚΕ δεν ήταν όμως μια τυπική κρατική 
υπηρεσία. Ιδρύθηκε μεν με κρατική πρωτοβουλία και 
υπό τη στενή επίβλεψη του υπουργού Επισιτισμού, ο 
οποίος και ρύθμιζε αρκετά από τα θέματα που είχαν να 
κάνουν με τη λειτουργία του, ωστόσο τα μέλη του ήταν 
ιδιώτες (έμποροι ή εμπορικές εταιρείες), οι οποίοι μοι-
ράζονταν και τα κέρδη από τη λειτουργία του ανάλογα 
με το ποσοστό συμμετοχής τους σ’ αυτόν. Η αρμοδιό-
τητά του κάλυπτε το σύνολο της χώρας, αποκλείοντας 
άλλα αυτόνομα εταιρικά σχήματα (εταιρείες, συνεταιρι-
σμούς κ.λπ.), αφού κάθε άλλη εμπορική δραστηριότη-
τα στον τομέα του ελαιολάδου εκτός του οργανισμού 
απαγορευόταν από το νόμο. Για την αντιπροσώπευσή 
του σε τοπικό επίπεδο, ο ΚΟΣΚΕ μπορούσε να ιδρύει 
τοπικές ενώσεις που θα δρούσαν με προμήθεια, κατ΄ 
εντολή και για λογαριασμό του. Στον ΚΟΣΚΕ ανατέθηκε 
και η εξακρίβωση της παραγωγής ελαιολάδου κατά τη 
σοδειά 1941–42, η οποία θα γινόταν μέσω των Τοπικών 
Ενώσεων Ελαιεμπόρων του οργανισμού.15 Έτσι, δημι-
ουργήθηκε μία συγκεντρωτική δομή με μονοπωλιακό 
χαρακτήρα, υπό κρατική επίβλεψη, έξω από την οποία 
η επαγγελματική επιβίωση των εμπόρων ήταν δύσκολη, 
εκτός αν επέλεγαν να ασχοληθούν με τη μαύρη αγορά ή 
τις προμήθειες των δυνάμεων κατοχής. 

Αν και κατοχικό δημιούργημα, ο ΚΟΣΚΕ είχε ως μο-
ντέλο τα όσα προέβλεπε ένας νόμος του προηγούμενου 
έτους, σύμφωνα με τον οποίον ο υπουργός Εθνικής Οι-
κονομίας είχε πλέον το δικαίωμα να αναθέτει αποκλει-
στικά τη συγκέντρωση από τους παραγωγούς και την 
πώληση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 
προϊόντων μεταλλευτικών, γεωργικών, δασικών, κτη-
νοτροφικών και βιομηχανικών σε υφιστάμενους οργα-
νισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελούς 
χαρακτήρα, ή σε νέους οργανισμούς εμπόρων ή βιομη-

14.		Βλ.	π.χ.	Τηλέγραφος,	7/9/1941.

15.		Νομοθετικό	Διάταγμα	779	«Περί	υποχρεωτικής	συγκεντρώσεως	και	κυκλοφορίας	ελαιολάδων	και	σπορελαίων»,	

ΦΕΚ	424Α,	6/12/1941.

16.		Αναγκαστικός	νόμος	2476	«Περί	εκτάκτων	μέτρων	ρυθμίσεως	εμπορίου	Ελληνικών	προϊόντων»,	ΦΕΚ	239Α,	

3/8/1940.

17.  Τηλέγραφος,	17/1/1941.	Η	Ένωση	φαίνεται	πως	είχε	περιορισμένη	δράση	κατά	την	Κατοχή.	Πάντως	το	

φθινόπωρο	του	1941	δημοσιεύονταν	ακόμα	ανακοινώσεις	για	προθεσμίες	υποβολής	δικαιολογητικών	συμμετοχής	

στην	Ένωση	(Τηλέγραφος,	11/10/1941).	

18.		Η	συμμετοχή	τους	θα	ήταν	ανάλογη	των	εισαγωγών	που	είχαν	πραγματοποιήσει	την	περίοδο	εκείνη.	Υπουργική	

Απόφαση	«Περί	τρόπου	συμμετοχής	του	ΚΟΣΚΕ»,	ΦΕΚ	229Β,	31/12/1941.	

19.		Υπουργική	Απόφαση	10057	«Περί	υποχρεωτικής	συγκεντρώσεως	και	κυκλοφορίας	ελαιολάδων	και	σπορελαίων»,	

ΦΕΚ	101Β,	10/7/1942.	

20.  Τηλέγραφος,	7/9/1941,	22/7/1941	και	20/11/1941	αντίστοιχα.

χάνων.16 Αρκετές τέτοιες ενώσεις εξαγωγέων άρχισαν 
να δημιουργούνται τους επόμενους μήνες (π.χ. για σύκα 
και σταφίδα). Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν η Ένωσις Εξαγωγέ-
ων Ελαιολάδων, μέλη της οποίας μπορούσαν να γίνουν 
όσοι είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές μεταξύ 1 Οκτω-
βρίου 1937 και 30 Σεπτεμβρίου 1940.17 

Ακολουθώντας την μάλλον επηρεασμένη από τις 
ιδέες του κορπορατισμού λογική του Αναγκαστικού 
Νόμου 2476, το δικαίωμα συμμετοχής στον ΚΟΣΚΕ πε-
ριορίστηκε σε όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα είχαν 
πραγματοποιήσει εισαγωγές ελαιολάδου (προφανώς 
από τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της υπόλοιπης Ελ-
λάδας) στην Αθήνα και στον Πειραιά την περίοδο από 
την 1η Οκτωβρίου 1938 ως και την 30η Σεπτεμβρίου 
1940 και ήταν γραμμένα στα οικία εμπορικά επιμελητή-
ρια.18 Το επόμενο έτος όμως, προφανώς λόγω πιέσεων 
εμπόρων που αποκλείονταν από την αρχική νομοθεσία, 
απαλείφτηκε η χρονική αναφορά στις εισαγωγές και 
έμεινε μόνο η υποχρέωση εγγραφής στα Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια και στα Επαγγελματικά και 
Βιοτεχνικά επιμελητήρια.19 

Η παραπάνω νομοθεσία επιχειρούσε να περιορίσει 
τον ανταγωνισμό, αποκλείοντας νέους εμπόρους και 
μοιράζοντας τα έσοδα ισόποσα, γεγονός που θεωρητικά 
ήταν προς όφελος όσων είχαν γίνει μέλη του Οργανι-
σμού. Επιπλέον, μείωνε με αυτόν τον τρόπο σημαντικά 
τις έτσι κι αλλιώς περιορισμένες δυνατότητες αντίδρα-
σης των τοπικών παραγωγών στις επίσημα οριζόμενες 
τιμές πώλησης στους εμπόρους. Από την άλλη όμως, 
η προσπάθεια γενικής συγκράτησης των επίσημων τι-
μών σε περίοδο πληθωρισμού και εκτεταμένης μαύρης 
αγοράς σήμαινε πως τα ποσοστά πραγματικού κέρδους 
των μελών μειώνονταν. Ενδεικτικά, η επίσημη τιμή που 
είχε ορίσει το κράτος για το ελαιόλαδο τον Ιούλιο του 
1941 δεν ξεπερνούσε τις 100 δραχμές την οκά (τις ημέ-
ρες εκείνες είχε μάλιστα ανακοινωθεί πως το κράτος 
είχε αγοράσει κάπου 780 κρητικού ελαιολάδου προς 47 
δραχμές), αλλά μέχρι τον Νοέμβρη η τιμή στη μαύρη 
αγορά της Πάτρας είχε σκαρφαλώσει στις 800–900 
δραχμές.20 Στην Αθήνα, τον Ιούλιο του 1942, η τιμή του 
ελαιολάδου ήταν αυξημένη κατά περίπου 173 φορές σε 
σχέση με την τιμή διατίμησης τον Ιούλιο του 1940, πο-
σοστό που αν και αρκετά χαμηλότερο από εκείνο των 
ζυμαρικών (450 φορές), των σαπουνιών (333 φορές), ή 
των πατατών (346 φορές) παρέμενε ιδιαίτερα υψηλό. Η 
αύξηση στις επίσημες τιμές την ίδια περίοδο περιοριζό-
ταν στις 16,25 φορές για το λάδι, 21,73 φορές για το σα-
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πούνι, καθώς και περίπου 263 φορές για τις πατάτες.21 
Σε αυτήν τη διαφορά στις τιμές οφείλεται εν μέρει 

και η τελική αποτυχία του Οργανισμού, αφού σύντο-
μα έγινε φανερό πως υπήρχε σχετική απροθυμία πα-
ραγωγών, και κάποιων τοπικών κυρίως εμπόρων, να 
πουλήσουν τις ποσότητες ελαιολάδου που κατείχαν, 
σημαντικό μέρος των οποίων διοχετευόταν στη μαύρη 
αγορά, παρά τις κρατικές απαγορεύσεις. Από το 1942 
και μετά, βασική μέθοδος των αρχών για την εξασφάλι-
ση του ελαιολάδου σε τιμές εκτός μαύρης αγοράς ήταν 
η ανταλλαγή του με άλλα τρόφιμα. 

Ακόμα όμως αποφασιστικότερο ρόλο για την απο-
τυχία του Οργανισμού έπαιξαν οι δυνάμεις κατοχής. 
Η σημασία τους (και ειδικά της Γερμανίας) στο επίση-
μο εμπόριο ελαιολάδου ήταν τέτοια που σχεδόν κάθε 
αγορά από ή διάθεση προς κάποιον φορέα, οργανισμό 
ή ακόμα και μεμονωμένο άτομο απαιτούσε την έγκρισή 
τους. Έτσι για παράδειγμα, όταν τον Φεβρουάριο του 
1942 οι Σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου θέλησαν να αγο-
ράσουν 12 τόνους ελαιολάδου από τη Μυτιλήνη, χρει-
άστηκαν την άδεια του πληρεξούσιου του Ράιχ για την 
Ελλάδα Altenburg.22 

Το τέλος του ΚΟΣΚΕ  
και οι Έλληνες προμηθευτές 
των αρχών κατοχής

Μεγάλη επίδραση στον ΚΟΣΚΕ είχαν και οι δραστηριό-
τητες των εμπόρων που υπέγραφαν με τους κατακτη-
τές συμβόλαια πώλησης ελαιολάδου. Με τα συμβόλαια 
αυτά οι συγκεκριμένοι έμποροι αποκτούσαν (αν δεν εί-
χαν ήδη) προνομιακές σχέσεις με τις δυνάμεις κατοχής 
και έτσι μπορούσαν να παρακάμπτουν, τόσο τον ΚΟΣΚΕ 
όσο και την ελληνική νομοθεσία γενικότερα. Η κυρίαρ-
χη θέση των συγκεκριμένων ατόμων στην αγορά προξέ-
νησε, όπως ήταν φυσικό, τεράστιες δυσχέρειες στη λει-
τουργία του οργανισμού, οι οποίες επιδεινώθηκαν και 
από τη διαδεδομένη απόκρυψη ελαιολάδου εκ μέρους 
των παραγωγών. Έτσι, ο ΚΟΣΚΕ αναγκάστηκε να διακό-
ψει την λειτουργία του το καλοκαίρι του 1942, μετά από 

21.		ΕΛΙΑ,	Αρχείο	Κουτσουμάρη,	φάκελος	50.2,	«έκθεσις	επί	των	χρηματιστηριακών	ζητημάτων	του	αστυνόμου	Α΄	

Νικολάου	Αρχιμανδρίτου,	προϊσταμένου	της	παρά	τω	χρηματιστηρίω	οικονομικής	υπηρεσίας»,	σελ.	4	και	

6.	Σύμφωνα	με	τα	ίδια	στοιχεία	υπήρχαν	αγαθά	των	οποίων	η	τιμή	στη	μαύρη	αγορά	παρουσίαζε	μικρότερη	

αύξηση	σε	σχέση	με	το	1940,	όπως	οι	ελιές	(57	φορές),	τα	σπίρτα	(50	φορές),	τα	μήλα	και	τα	βερίκοκα	

(50	φορές).	Μικρότερη	του	100	ήταν	επίσης	η	αύξηση	σε	όλα	σχεδόν	τα	είδη	των	κρεάτων	στη	μαύρη	αγορά	

(ενδεικτικά	η	τιμή	μοσχαρίσιου	κρέατος	ήταν	αυξημένη	κατά	80	περίπου	φορές).	

22.		BA-MA,	RW	19/96,	Der	Deutsche	Wehrwirtschaftoffizier	Athen,	Kriegstagebuch,	14/2/1942.	

23.		Νομοθετικό	Διάταγμα	1599/42	«Περί	δεσμεύσεως	και	εξαγοράς	ελαιολάδων	της	περιφερείας	της	νήσου	

Λέσβου»,	ΦΕΚ	201Α,	7/8/1942.	

24.		BA-MA,	RW	19/97,	Wehrwirtschaftsoffizier	Athen,	προς	Bevollmächtigten	des	Reischs	für	Griechenland	

III	(Wirtschaftsstab),	17/4/1942,	Betr.:	Arbeitsgebiet	Olivenöl.	Ο	Franz	Overkott	ήταν	μέλος	του	

Οικονομικού	τμήματος	της	Υπηρεσίας	του	Ειδικού	Πληρεξουσίου	του	γερμανικού	υπουργείου	εξωτερικών	για	

τη	Νοτιοανατολική	Ευρώπη.	

25.		ΓΑΚ,	Αρχείο	Ειδικού	Δικαστηρίου	Αθηνών	(ΑΕΔΑ),	Πρακτικά	τόμος	6/1946,	αρ.	465	&	558.	Σύμφωνα	με	

κατάθεση	μάρτυρα	ο	Κυριακόπουλος	πήγε	στον	ΚΟΣΚΕ.

26.		Το	όνομα	του	Τερζόγλου	το	συναντά	κανείς	σε	πολλές	πηγές	της	εποχής.	Ακόμα	και	ο	Τσολάκογλου	(1959:	

205)	αναφέρεται	στα	απομνημονεύματά	του	πως	ο	Τερζόγλου	κατέκτησε	«το	μονοπώλιο	του	ελαίου»	«τη	

συμπράξει	του	Γερμανού	λοχαγού	Ζίγγερτ	[αρχικά	τουλάχιστον	ο	Siegert	ήταν	υπολοχαγός],	ειδικώς	

απεσταλμένου	εκ	Βερολίνου	διά	το	έλαιον.»	

μόλις ένα εξάμηνο περίπου λειτουργίας του, ενώ με την 
ίδια υπουργική απόφαση καταργήθηκε και κάθε απαγο-
ρευτική διάταξη της Ελληνικής Πολιτείας σχετική με το 
εμπόριο του ελαιολάδου· κατάργηση που, ωστόσο, δεν 
σήμαινε πολλά για περιοχές όπως η Κρήτη, η Μυτιλήνη 
και τα Ιόνια, το ελαιόλαδο των οποίων προοριζόταν σε 
μεγάλο βαθμό για τους κατακτητές (αργότερα και για 
τον ΔΕΣ).23 Ίσως δεν είναι τυχαίο πως την εποχή εκείνη 
η μαύρη αγορά ακμάζει, αφενός λόγω των γερμανικών 
παραγγελιών για τα στρατεύματα του αφρικανικού με-
τώπου και του συνεπαγόμενου αυξημένου πληθωρι-
σμού και αφετέρου εξαιτίας της γενικής εκτίμησης του 
πληθυσμού πως θα ακολουθούσε ένας ακόμα δύσκολος 
διατροφικά χειμώνας. 

Για τα πρώτα συμβόλαια προμήθειας ελαιολάδου οι 
κατακτητές είχαν απευθυνθεί από την αρχή στον μικρό 
αριθμό εταιρειών που εξήγαγαν στη Γερμανία και στην 
Ιταλία πριν τον πόλεμο. Φαίνεται μάλιστα πως, ενώ αρ-
χικά τα συμβόλαια προμήθειας ελαιολάδου είχαν υπο-
γραφεί από τις γερμανικές στρατιωτικές αρχές (μάλλον 
με διάρκεια ενός έτους), από τον Απρίλιο του 1942 το 
εμπόριο ελαιολάδου με τους Γερμανούς κατά κάποιο 
τρόπο «ιδιωτικοποιείται», περνώντας στα χέρια ελλη-
νικών και γερμανικών εταιρειών που δεν επιβλέπονταν 
πλέον από το αρμόδιο γραφείο του γερμανικού στρα-
τού, αλλά από τις γερμανικές πολιτικές αρχές και ειδικά 
από το γραφείο του Ανώτατου Συμβούλου για θέματα 
Αγροτικής Οικονομίας Overkott.24 Αυτό δεν σήμαινε, 
ωστόσο, πως οι γερμανικές αρχές δεν συνέχιζαν να 
ελέγχουν μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου εμπορίου.

Μία από τις εταιρείες που είχαν συμβόλαιο εξα-
γωγής ελαιολάδου στη Γερμανία προπολεμικά ήταν η 
Ανώνυμη Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου «Κ. Κυριακό-
πουλος». Το πρώτο διάστημα της Κατοχής συνέχισε τις 
εργασίες της, αλλά σύντομα αποφάσισε να διακόψει τις 
αγοραπωλησίες.25 Τη θέση της έλαβε ένας άλλος έμπο-
ρος, που θα γινόταν διαβόητος για τη δράση του κατά 
την Κατοχή: ο Νικόλαος Τερζόγλου, που αναδείχτηκε 
ως ο βασικός προμηθευτής των Γερμανών τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορούσε το ελαιόλαδο της Μυτιλήνης και της 
Κρήτης.26 Πληροφορίες τον έφεραν να έχει εμφανιστεί 
ως εκπρόσωπος γερμανικών συμφερόντων ήδη από το 
1939. Αρχικά, συνεργάστηκε με τον Κυριακόπουλο για 
εξαγωγές στη Γερμανία και λίγους μήνες πριν την έναρ-
ξη της Κατοχής ίδρυσε την εταιρεία «Αιγαίον» για τον 
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σκοπό αυτόν, με συνέταιρο έναν Άρη Προφέτα, ο οποίος 
είχε ανοίξει εταιρεία στη Γερμανία το 1938.27 Σύμφωνα 
με τον Κυριακόπουλο, στην αρχή της Κατοχής του ζητή-
θηκε να συμμετέχει στη νέα εταιρεία, αλλά εκείνος γρή-
γορα υπαναχώρησε και αποχώρησε.28 Το συμβόλαιο για 
την εξαγωγή 10.660 τόνων ελαιολάδου στη Γερμανία, το 
οποίο εξακολουθούσε να ισχύει τον Μάρτιο του 1942, 
έφερε το όνομα του Τερζόγλου.29 

Ο Τερζόγλου απέκτησε έτσι μια ειδική θέση στην ελ-
ληνική αγορά ελαιολάδου, πλησιέστερη στο πραγματι-
κό μονοπώλιο από όσο ο κρατικός ΚΟΣΚΕ, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά το λάδι της Κρήτης και της Μυτιλήνης. 
Οργανώσεις, οργανισμοί ή εταιρείες που επιθυμούσαν 
να προμηθευτούν ελαιόλαδο για τα συσσίτιά τους συ-
νήθως έπρεπε να το κάνουν μέσω του Τερζόγλου. Όταν 
για παράδειγμα το 1942 η Ελληνογερμανική Οικονομι-
κή Εταιρεία εξασφάλισε μέσω του Overkott την παρα-
χώρηση δύο βαρελιών ελαιολάδου για το συσσίτιο της 
Τράπεζας Αθηνών, στο οποίο συμμετείχε (οι περισσότε-
ροι υπάλληλοι της εταιρείας ήταν αποσπασμένοι από 
την Τράπεζα Αθηνών), αυτό θα προερχόταν από τις 
αποθήκες του Τερζόγλου.30 Την ίδια περίπου περίοδο, 
η Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης, οργά-
νωση της εκκλησίας, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη 
μεταφορά 300 τόνων ελαιολάδου από τη Μυτιλήνη για 
τα παιδικά συσσίτια, είχε μια δυσάρεστη εμπειρία από 
τον «αντιπρόσωπο των γερμανικών αρχών» Τερζόγλου, 
όταν συνειδητοποίησε πως η προμήθεια δεν θα μπο-
ρούσε να ολοκληρωθεί, αν δεν του παραχωρούσε τα 2/3 
της ποσότητας.31 

Σημαντικό ρόλο είχαν επίσης και οι Σόλων Ραπτάκης 
(ή Ραφτάκης) και Γεώργιος Πάγκαλος, οι οποίοι ξεκίνη-
σαν ως συνεργαζόμενοι με τον Κυριακόπουλο, για να 

27.		ΥΔΙΑ-ΥΠΕΞ,	ΚΥ	1949,	Φ134Υ1,	Υπουργείον	Δημοσίας	Τάξεως,	Γενική	Διεύθυνσις	Α.	Διεύθυνσις	Αλλοδαπών,	

προς	Υπουργείον	Εξωτερικών,	Δ/νσιν	Διοικ.	και	Δικ.	Υποθέσεων,	«Περί	του	Προφέττα	Άρεως»,	20/1/1948.	

Σύμφωνα	ωστόσο	με	την	κατάθεση	του	Κυριακόπουλου	στο	Ειδικό	Δικαστήριο	η	«Αιγαίον»	δημιουργήθηκε	κατά	

την	Κατοχή.	

28.		ΓΑΚ,	ΑΕΔΑ,	Πρακτικά	τόμος	6/1946,	αρ.	465	&	558.

29.		BA-MA,	RW	19/97,	Der	Deutsche	Wehrwirtschaftsoffizier	Athen,	12/3/1942	σελ.	7.	

30.		ΙΑΕΤΕ,	Α36Σ1Υ2Φ22,	Επιστολή	Ανωνύμου	Ελληνογερμανικής	Οικονομικής	Εταιρείας	(ΑΕΓΟΕ)	(προς	Ν.	

Τερζόγλου,	1/8/1942.	Η	ΑΕΓΟΕ	είχε	ιδρυθεί	επί	Κατοχής	από	την	Τράπεζα	Αθηνών	και	την	γερμανική	

Dresdner	Bank	με	σκοπό	την	προώθηση	του	εμπορίου	ανάμεσα	σε	Ελλάδα	και	Γερμανία.	

31.		Στα	επόμενα	φορτία	συμφωνήθηκε	η	διανομή	να	γίνει	στη	μέση,	αλλά	στην	πράξη,	μετά	από	απόφαση	των	

Γερμανικών	αρχών,	ο	Τερζόγλου	έπαιρνε	το	1/3,	οι	Ιταλοί	κάτι	λιγότερο	και	ο	ΕΟΧΑ	το	υπόλοιπο.	Και	από	

αυτή	όμως	την	ποσότητα	το	υπουργείο	επισιτισμού	του	δέσμευσε	την	περισσότερη,	με	αποτέλεσμα	να	έχει	

λάβει	μέχρι	την	ημερομηνία	της	επιστολής	μόνο	6	από	τους	αρχικά	300	τόνους	τους	οποίους	είχε	αιτηθεί.	

Η	εμπειρία	αυτή	οδήγησε	τον	Αρχιεπίσκοπο	να	στείλει	επιστολή	διαμαρτυρίας	στις	γερμανικές	αρχές,	

και	ειδικά	στον	Άλτενμπουργκ	ο	οποίος	είχε	δώσει	και	την	άδειά	του	για	την	αποδέσμευση	της	σχετικής	

ποσότητας	ελαιολάδου.	ΕΛΙΑ,	Αρχείο	Κουτσουμάρη,	Φάκελος	46.2Β	Αρχιεπίσκοπος	Αθηνών	προς	Πληρεξούσιον	

του	Ράιχ	δια	την	Ελλάδα	Günther Altenburg	19/5/1942.	Τελικά	φαίνεται	πως	μετά	και	από	συμφωνία	με	την	

«Αιγαίον»	του	Τερζόγλου	μεταφέρθηκαν	τον	Δεκέμβρη	105	τόνοι	από	την	Μυτιλήνη	για	λογαριασμό	της	ΕΟΧΑ,	

και	πάλι	όμως	οι	40	από	αυτούς	κατασχέθηκαν	για	άλλους	προορισμούς	(ΕΟΧΑ,	1943:	38–39).	

32.		ΓΑΚ,	ΑΕΔΑ,	Πρακτικά	τόμος	6/1946,	αρ.	465	&	558.	Επίσης	ΙΑΚ-ΑΓΚ,	Φακ.	3α΄,	δεσμίς	4,	Νομαρχία	

Ηρακλείου	προς	προέδρους	κοινοτήτων	νομού	Ηρακλείου,	4/2/1942.	

33.		«Δήλωσις»,	Βραδυνή,	26/10/1942	(η	ίδια	η	δήλωση	έχει	ημερομηνία	15/10/1942)	

34.		Βλ.	π.χ.	τις	καταθέσεις	σε:	ΓΑΚ,	ΑΕΔΑ,	Πρακτικά	τόμος	6/1946,	αρ.	465	&	558.	Αυστηρά	μέτρα	είχαν	πάρει	

και	οι	ίδιοι	οι	Γερμανοί,	όταν	είδαν	πως	δυσκολεύονταν	να	συλλέξουν	τις	ποσότητες	που	επιθυμούσαν.	

Ανάμεσά	τους	η	συνολική	επίταξη	των	αποθεμάτων	ελαιολάδου	του	νομού	Ηρακλείου	και	η	πλήρης	απαγόρευση	

μεταφοράς	του	στο	νομό.	ΙΑΚ-ΑΓΚ,	Φακ.	3α΄,	δεσμίς	4,	Kreiskommandantur	718	προς	νομάρχη	Ηρακλείου,	

betr.	Olivenölerfassung,	13/5/1942.	

35.		TNA,	WO	204/12766,	Greece	–	Reports	on	Economic	Collaborators,	No.	1,	15/3/1946	και	Ελευθερία,	

17/4/1945.	Ο	Προφέττας	ήταν	κάπως	λιγότερο	προβεβλημένος,	ωστόσο	και	αυτός	καταζητούνταν	μεταπολεμικά	

ως	δοσίλογος,	έχοντας	διαφύγει	στη	Γερμανία,	όπου	συνελήφθει	από	τους	Αμερικάνους.	Κατά	τα	

Δεκεμβριανά,	έρευνα	του	ΕΛΑΣ	στο	σπίτι	του	φαίνεται	να	είχε	ανακαλύψει	500	αγγλικές	λίρες,	3.000	

δολάρια	και	«πάμπολλα	τιμαλφή»	ΥΔΙΑ-ΥΠΕΞ,	ΚΥ	1949,	Φ134Υ1	ο.π.	

καταστούν, ήδη από το 1941, εκ των βασικών υπεύθυ-
νων για τη συγκέντρωση του κρητικού ελαιολάδου για 
τον Τερζόγλου και για τους Γερμανούς. Στα τέλη του 
έτους, ο Ραπτάκης εμφανιζόταν στο Ηράκλειο ως αυτός 
που είχε αναλάβει την αγορά του ελαιολάδου για τους 
Γερμανούς, την οποία είχε αναθέσει στην Ηρακλειώτικη 
εταιρεία «Τάλως».32 

Φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις οι Ραπτά-
κης και Πάγκαλος πίεζαν παραγωγούς και τοπικούς 
εμπόρους να τους παραδώσουν το ελαιόλαδό τους σε 
σχετικά χαμηλές τιμές, γεγονός που οδήγησε τον πρώ-
ην συνεργάτη τους Κυριακόπουλο να δημοσιεύσει μια 
εκπληκτική για την εποχή ανακοίνωση, στην οποία όχι 
μόνο δηλώνει πως η εταιρεία του δεν ασχολείται πλέον 
με το λάδι αλλά και πως οι Ραπτάκης και Πάγκαλος δεν 
ήταν πλέον στην υπηρεσία του.33 Μεταπολεμικά υπήρ-
ξαν επίσης αρκετές μαρτυρίες εναντίον των Τερζόγλου, 
Ραπτάκη και Παγκάλου αλλά και εκείνων που είχαν 
αντίστοιχο ρόλο στη Μυτιλήνη, για χρήση απειλών και 
βίας καθώς και για απόκρυψη ελαιολάδου, με προφανή 
σκοπό την πώλησή του στη μαύρη αγορά.34 

Η κυριαρχία των εμπόρων αυτών στην αγορά ενί-
σχυε τις ευρύτατα διαδεδομένες φήμες πως διέρρεαν 
ποσότητες ελαιολάδου και στη μαύρη αγορά. Μόνο από 
τις προμήθειες των Γερμανών τα έσοδα του Ραπτάκη 
υπολογίζονταν σε 25.000 χρυσές λίρες, ενώ εκείνα του 
Τερζόγλου, για τα οποία φορολογήθηκε μεταπολεμι-
κά με 120.000.000 δραχμές ως «πλουτήσας κατά την 
Κατοχή», πρέπει να ήταν μεγαλύτερα.35 Ενδιαφέρουσα 
πάντως λεπτομέρεια είναι πως ο Τερζόγλου αποτέλε-
σε τον μοναδικό έμπορο ελαιολάδου που κατάφερε τη 
δεκαετία του 1960 να πάρει γερμανική αποζημίωση για 
κάποιες από τις ποσότητες ελαιολάδου που είχε εξαγά-
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γει στη Γερμανία και για τις οποίες φερόταν να μην είχε 
πληρωθεί κανονικά (Κωνσταντινάκου, 2015: 201–203). 

Οι υπόλοιποι έμποροι χωρίς άνωθεν προστασία ή 
εμπλοκή με τη μαύρη αγορά ήταν δύσκολο να πετύ-
χουν. Ενδεικτικές ήταν οι δυσκολίες που συνάντησαν 
οι έμποροι που προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη συ-
γκέντρωση ελαιολάδου για τον ελληνικό πληθυσμό εκ 
μέρους της διεθνούς Επιτροπής Διαχειρίσεων Βοηθη-
μάτων εν Ελλάδι υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κομιτά-
του του Ερυθρού Σταυρού (ΕΔΒΕ). Η προσφορά που 
θεωρήθηκε από την Επιτροπή ως περισσότερο σοβαρή 
να αναλάβει τη συγκέντρωση του ελαιολάδου της Πε-
λοποννήσου (μιας και ο ΚΟΣΚΕ δεν υπήρχε πια) ήταν 
εκείνη μιας ομάδας εμπόρων του Πειραιά με καλή φήμη, 
οι οποίοι, κρίνοντας πως δεν μπορούσαν να δράσουν 
μεμονωμένα, αποφάσισαν να συστήσουν τον Νοέμβριο 
του 1943 τον Οργανισμό Συγκεντρώσεως και Διαθέσεως 
Εγχωρίων Προϊόντων (ΟΣΔΕΠ) ως ιδιωτική πρωτοβου-
λία (Helger, 1949: 430). Οι όροι για τη συμμετοχή δεν 
απείχαν πολύ από εκείνους του ΚΟΣΚΕ: έπρεπε να είναι 
φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που απασχολούνταν στο 
«χονδρικόν εμπόριον εγχωρίων και αποικιακών», να εί-
χαν ήδη επιχείρηση στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου 
Πειραιά ως τα τέλη του 1940 και να ήταν εγγεγραμμένοι 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
ή στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά (Λιαλιούτη: 2018). 
Όπως θα δούμε, και αυτή η προσπάθεια δεν ήταν ιδι-
αίτερα επιτυχημένη, αφού συναντούσε αντιδράσεις και 
δεν διέθετε ούτε επαρκή κάλυψη από τις αρχές, ούτε 
μπορούσε να ανταγωνιστεί τα κέρδη που υποσχόταν η 
μαύρη αγορά. 

Οι εταιρείες των 
κατακτητών και ο Διεθνής 
Ερυθρός Σταυρός

Από το δεύτερο έτος της Κατοχής, οι κατακτητές απο-
φάσισαν πλέον να αλλάξουν μέθοδο και αντί για συμβό-
λαια με μεμονωμένους εμπόρους να χρησιμοποιήσουν 
δικές τους εταιρείες για τη συγκέντρωση και εξαγωγή 
του ελληνικού ελαιολάδου. Πρώτη αναλαμβάνει την 
εξαγορά του κρητικού ελαιολάδου (ή τουλάχιστον μέ-
ρους του) η ιταλική Baluri. Λόγω των δυσκολιών που συ-
ναντούσε η υποχρεωτική συγκέντρωση του ελαιολάδου 
σε τιμές εκτός μαύρης αγοράς αλλά και εξαιτίας της κα-

36.		«Η	εταιρία	Μπαλούρι	και	το	έργον	της»,	Σκοπιά,	20/3/1943.	Οι	Ιταλοί	παρέδωσαν	στις	ελληνικές	αρχές	792	

τόνους	από	το	λάδι	που	συγκέντρωσε	η	Baluri,	την	ίδια	στιγμή	όμως	κατακράτησαν	915	τόνους	από	το	λάδι	

που	συγκεντρώθηκε	στην	Πελοπόννησο.	Βλ.	Helger,	1949:	426.	

37.		ΥΔΙΑ-ΥΠΕΞ,	ΚΥ	1949,	Φ134Υ1	(ο.π.)	αναφέρεται	λανθασμένα	πως	η	εταιρεία	ιδρύθηκε	το	1943.	Βλ.	τη	

σχετική	πρόσκληση	στον	Οικονομολόγο Αθηνών,	30/1/1943.	Στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1950	υπήρχαν	7.962	

εταιρείες	που	είχαν	ιδρυθεί	την	περίοδο	1941–1945.	ΕΣΥΕ	1955:	78.	

38.		«	Περί	παροχής	αδείας	συστάσεως	και	εγκρίσεως	του	καταστατικού	της	Ανωνύμου	Εταιρείας	υπό	την	

επωνυμίαν	«Ανώνυμος	Εμπορική	Εταιρεία	ΕΛΑΙΟΝ»,	ΦΕΚ,	291	(Δελτίον	Ανωνύμων	Εταιρειών)	22/9/1943.	

Ως	ιδρυτές	εμφανίζονταν	οι	Ερρίκος	Γουλιέλμος	Ερρίκο	Γένζεν	(μεμονωμένα	και	ως	πληρεξούσιος	της	

γερμανικής	εταιρείας	του	Μαγδεμβούργου	Huble	Aktiengeselschaft)	και	Έρβιν	Φόλκμερ	(διευθυντής	της	

Dresdner	Bank	και	της	Ελληνογερμανικής	Οικονομικής	Εταιρείας),	ενώ	στο	πενταμελές	διοικητικό	συμβούλιο	

της	εταιρείας	δεν	υπήρχαν	Έλληνες.	Βλ.	όμως	και	ΥΔΙΑ-ΥΠΕΞ,	ΚΥ	1949,	Φ134Υ1	ο.π.,	όπου	οι	Τερζόγλου	και	

Προφέτας	αναφέρονται	ως	μέτοχοι.	

39.		ΙΑΕΤΕ,	Α1Σ34Υ20Φ62.	

χυποψίας που φαίνεται πως είχε ο ντόπιος πληθυσμός 
απέναντι σε εταιρείες των κατακτητών, η Baluri επιχεί-
ρησε να προβάλει το «ανθρωπιστικό της έργο», αφού, 
κατόπιν και των συμφωνιών με τον ΔΕΣ, αντάλλασσε το 
λάδι με άλλα τρόφιμα.36 

Οι Γερμανοί από την πλευρά τους ίδρυσαν τον Σε-
πτέμβριο του 1942 για τον ίδιο σκοπό εταιρεία, την ελ-
ληνογερμανική «Έλαιον». Η εταιρεία αυτή, μία από τις 
ενδεχομένως και περισσότερες από 8.000 εταιρείες που 
ιδρύθηκαν στην Ελλάδα την πενταετία 1941–45, στεγα-
ζόταν στα γραφεία της Ενώσεως Ελαιεμπόρων Μυτιλή-
νης.37 Επισήμως σκοπός της ήταν «η εμπορία και εξα-
γωγή ζωικού και φυτικού ελαίου και λίπους και των εκ 
τούτων προϊόντων ή και οιουδήποτε άλλου εγχώριου εν 
γένει προϊόντος ως επίσης η εμπορία και εισαγωγή ει-
δών βιοτικής ανάγκης και τεχνικών προϊόντων», ωστό-
σο βασικός λόγος της ύπαρξής της ήταν ο εφοδιασμός 
της Γερμανίας και των στρατιωτικών της μονάδων στην 
Ελλάδα με ελαιόλαδο. Το κεφάλαιο των 5 εκατομμυρί-
ων δραχμών προερχόταν από τους Γερμανούς ιδρυτές, 
ήταν διάχυτη ωστόσο η εντύπωση πως μέτοχοι στην 
εταιρεία ήταν και οι Τερζόγλου και Προφέτας.38 Ο μο-
ναδικός ισολογισμός που έχει εντοπιστεί είναι εκείνος 
του 1942, που δικαιολογημένα εμφανίζει ζημιές, μιας και 
η εταιρεία είχε μόλις ιδρυθεί, χωρίς ουσιαστικά να έχει 
ακόμα έσοδα.39

Όταν το 1943 υπογράφηκαν με την ΕΔΒΕ συμφωνίες 
για την τροφοδοσία των ελληνικών αστικών κέντρων, 
ανατέθηκε στην «Έλαιον» η συγκέντρωση μεγάλου μέ-
ρους του ελαιολάδου. Στην πρώτη συμφωνία (Σόφια, 
Απρίλιος 1943), με την οποία η Επιτροπή και οι Γερμα-
νοί θα έκαναν από κοινού τη συγκέντρωση του ελαιο-
λάδου της Μυτιλήνης, η «Έλαιον» αναφερόταν ως «εν 
Μυτιλήνη ευρισκόμενη εμπορική γερμανική οργάνω-
σις». Το δεύτερο σύμφωνο, εκείνο του Βουκουρεστίου 
(Νοέμβριος 1943), είχε μεγαλύτερη σημασία και σ’ αυτό 
αναφερόταν ρητά πως η οργάνωση της «Έλαιον» θα 
αναλάμβανε μέρος τουλάχιστον τη συλλογής του ελαιο-
λάδου. Συγκεκριμένα, προέβλεπε πως το λάδι της Κρή-
της και των Ιονίων θα συγκεντρωνόταν από την ΕΔΒΕ 
και εκείνο της Μυτιλήνης από τους Γερμανούς, ενώ οι 
υπόλοιπες περιοχές αφήνονταν στο ελεύθερο εμπόριο 
– πλην της Πελοποννήσου, μέχρι τουλάχιστον να ολο-
κληρωθεί η εκεί προβλεπόμενη συγκέντρωση 3.000 τό-
νων, η οποία είχε ήδη αρχίσει. Η συγκέντρωση γινόταν 
με ανταλλαγή τροφίμων, κυρίως σιταριού, οσπρίων και 
ζάχαρης, πρακτική που οι αρχές κατοχής είχαν ξεκινή-
σει πριν την άφιξη της ΕΔΒΕ. Το συγκεντρωθέν ελαιόλα-
δο θα μοιραζόταν εξίσου: 12.000 τόνους στην Επιτροπή 
και 12.000 τόνοι στους Γερμανούς για την τροφοδοσία 
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των στρατευμάτων τους και για εξαγωγή.40 Η «Έλαιον» 
έλαβε μάλιστα πίστωση 5,1 εκατ. μάρκων για εισαγωγή 
περίπου 5 τόνων ζάχαρης.41

 Στην Κρήτη οι κατακτητές είχαν εκδώσει διαταγή 
κατάσχεσης (ουσιαστικά επίταξης) όλων των ποσοτή-
των που κατείχαν έμποροι, ελαιοπαραγωγοί και ελαι-
οτριβεία από τις πρώτες μόλις ημέρες της Κατοχής (2 
Ιουνίου 1941).42 Μετά την περίοδο Τερζόγλου, Ραπτάκη 
και Πάγκαλου, τη συγκέντρωση ανέλαβε η «Έλαιον». Ως 
και την άνοιξη του 1944, η εταιρεία αυτή μάζευε το λάδι 
υπέρ του γερμανικού στρατού με ανταλλάξιμα είδη που 
της παρείχαν οι γερμανικές αρχές, ώστε να εξασφαλι-
στούν οι 90 τόνοι ανά μήνα που θα έπρεπε να λαμβάνει 
ο γερμανικός στρατός κατόπιν συμφωνίας με την ΕΒΔΕ. 
Αντί των Ραπτάκη και Πάγκαλου, που αναφέρονται κά-
ποιες φορές και ως αντιπρόσωποι της «Έλαιον» στην 
Κρήτη, φαίνεται πως, τουλάχιστον από το 1943, τοπικός 
αντιπρόσωπος της εταιρείας ήταν ο κάπως μαλακότε-
ρος σε συμπεριφορά μηχανικός Εμμανουήλ Βουγιού-
καλος. Ωστόσο, μεγαλύτερη ήταν η ποσότητα κρητικού 
ελαιολάδου που διακινήθηκε από ιδιώτες, αφού η ΕΔΒΕ 
κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 655 τόνους.43 

Στη Μυτιλήνη η αρχική συμφωνία προέβλεπε την 
ανάληψη από την «Έλαιον» της συγκέντρωσης του ελαι-
ολάδου. Όμως, η «Έλαιον» «αναγκάστηκε» να προβεί σε 
κατ’ οίκον ελέγχους, γιατί οι παραγωγοί δεν πουλούσαν 
σε τιμές που θεωρούσαν χαμηλές. Μέχρι τον Νοέμβριο 
του 1943, η ΕΔΒΕ είχε λάβει περίπου 917 τόνους ελαιο-
λάδου από την «Έλαιον», ωστόσο με το σύμφωνο του 
Βουκουρεστίου η παραγωγή του νησιού αφηνόταν πλέ-
ον ολοκληρωτικά στους Γερμανούς (Helger, 1949: 427–
428).44 Επιπλέον 1.000 τόνοι διατέθηκαν στην ΕΔΒΕ το 
επόμενο διάστημα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των του-
λάχιστον 6.600 τόνων που συγκεντρώθηκαν έμειναν σε 
γερμανικά χέρια (Overkott, ό.π., στο Μανουσάκης, 2019: 
310 και Helger, 1949: 442). 

Η «Έλαιον», με το σύμφωνο του Βουκουρεστίου, είχε 
αναλάβει και τη συγκέντρωση του ελαιολάδου των Ιονί-
ων για την ΕΔΒΕ, αλλά τελικά ο όρος της αποκλειστικής 
εξαγωγής του κερκυραϊκού ελαιολάδου από την ΕΔΒΕ 
δεν ίσχυσε. Οι περισσότεροι πούλησαν την παραγωγή 
τους στη μαύρη αγορά, την οποία οι τοπικές γερμανικές 
αρχές δήλωναν ανίκανες να καταπολεμήσουν. Μια προ-
σφορά εκ μέρους μεγάλων παραγωγών προς την ΕΔΒΕ 
δεν προχώρησε λόγω χαμηλής αναλογίας ειδών στην 
ανταλλαγή και τελικά συνελέγησαν σχεδόν 126 τόνοι, οι 

40.		Από	τη	μοιρασιά	αυτή	εξαιρούνταν	οι	3.000	που	υπολογιζόταν	να	συγκεντρωθούν	από	την	Πελοπόννησο.	 

Για	τα	σύμφωνα	βλ.	Μπακάλμπασης,	1944:	270–275.	Στην	πραγματικότητα	βέβαια	οι	ποσότητες	που	

συγκεντρώθηκαν	ήταν	μικρότερες.	

41.		Βλ.	τα	σχετικά	έγγραφα	στο	ΙΑΕΤΕ,	Α36Σ3Υ1Φ3.	

42.		ΙΑΚ-ΑΓΚ,	Φακ.	3α΄,	δεσμίς	4,	Γνωστοποίησις	[χ.η.].

43.		Δεν	είναι	βέβαιο	πως	οι	Ραφτάκης	και	Πάγκαλος	υπήρξαν	αντιπρόσωποι	της	Έλαιον.	Ο	αντιπρόσωπος	στην	

Κρήτη	δούλευε	με	προμήθεια	10%	(Helger,	1949:	439–440).	Οι	υπερβολικά	απαισιόδοξες	προβλέψεις	του	

υπουργείου	γεωργίας	για	το	1943–44	έκαναν	λόγο	για	παραγωγή	μειωμένη	κατά	πάνω	από	50%	σε	σχέση	με	

την	προπολεμική,	με	την	παραγωγή	της	Κρήτης	να	εκτιμάται	–	μάλλον	λανθασμένα	–	σε	μόλις	7.000	τόνους	

(ο.π.:	431).	Ο	Βουγιούκαλος	διαφημιζόταν	και	στον	τοπικό	Τύπο	ως	αντιπρόσωπος	της	Έλαιον.	 

Για	ανακοινώσεις	της	Έλαιον	και	του	Βιουγιούκαλου	βλ.	Παρατηρητής	20/1/1944	και	13/2/1944.	

44.		Η	προαναφερθείσα	υπερβολικά	χαμηλή	εκτίμηση	του	υπουργείου	γεωργίας	για	την	Μυτιλήνη	ήταν	14.000	τόνοι	

(στο	ίδιο:	431).	

45.		Ο	ίδιος	ο	ΟΣΔΕΠ	ανέφερε	μεταπολεμικά	πως	κατάφερε	να	συγκεντρώσει	63.056	οκάδες	(σχεδόν	81	τόνους)	

ελαιόλαδο	σε	σχέση	με	τους	1000	τόνους	που	προέβλεπε	το	συμβόλαιο	με	την	ΕΔΒΕ.	Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	

του	Ερυθρού	Σταυρού	το	ελαιόλαδο	που	συγκεντρώθηκε	από	την	Καλαμάτα	μέσω	της	ανταλλαγής	ανερχόταν	

συνολικά	σε	περίπου	91,5	τόνους.	Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	υπουργείου	γεωργίας	η	παραγωγή	της	

Πελοποννήσου	υπολογιζόταν	σε	17.000	τόνους.	Βλ.	Λιαλιούτη,	2018	και	Helger,	1949:	429–435.

110 από τους οποίους παραδόθηκαν στους Γερμανούς 
(Helger, 1949: 435–457).

Στη Λευκάδα η σοδειά υπολογίστηκε σε 1.500 τό-
νους, ωστόσο το μονοπώλιο εξαγωγής που υποτίθεται 
πως θα απολάμβανε η ΕΔΒΕ γρήγορα παραβιάστηκε 
και σημαντικές ποσότητες πέρασαν μέσω ιδιωτών στην 
Αιτωλοακαρνανία για να ανταλλαχθούν εκεί. Δόθηκαν 
άδειες σε ιδιώτες εμπόρους για μεταφορά του ελαιολά-
δου προς την πρωτεύουσα, με τον όρο να παραδώσουν 
το 25% του φορτίου στην ΕΔΒΕ, όμως το σύστημα είχε 
μερική επιτυχία και αντί 13 σχεδόν τόνους η ΕΔΒΕ έλαβε 
3,4 τόνους. Μια νέα προσπάθεια να εμπλακούν ιδιώτες 
στην ανταλλαγή με εγγύηση χρυσών λιρών επίσης απέ-
τυχε, γιατί οι έμποροι δεν έβρισκαν τις προσφερόμενες 
τιμές συμφέρουσες (Helger, 1949: 438–439. 

 Στην Πελοπόννησο, προς το τέλος της Κατοχής η 
διάθεση του ελαιολάδου αφέθηκε επίσημα ελεύθερη, 
απόφαση στη λήψη της οποίας ενδεχομένως να έπαι-
ξαν ρόλο οι δυσχέρειες στις μεταφορές προς και από 
την περιοχή (Overkott, ό.π., στο Μανουσάκης, 2019: 
310–311). Η προσπάθεια, όμως, συγκέντρωσης ελαι-
ολάδου για την ΕΔΒΕ από την ελεύθερη αγορά της 
Μεσσηνίας και της Λακωνίας μέσω του ΟΣΔΕΠ ουσι-
αστικά απέτυχε. Ο ΟΣΔΕΠ συνάντησε εμπόδια, παρά 
την παροχή εκ μέρους της ΕΔΒΕ ειδών για ανταλλαγή. 
Αρχικά, οι ποσότητες των ειδών προς ανταλλαγή που 
έφτασαν στην περιοχή ήταν ανεπαρκείς, εν μέρει λόγω 
της δράσης των ανταρτών και εν μέρει λόγω της σα-
φούς προτίμησης που έδιναν στην «ελεύθερη» αγορά 
οι Γερμανοί υπεύθυνοι για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Οι 
τοπικοί έμποροι εξάλλου έβλεπαν τον ΟΣΔΕΠ ως αντα-
γωνιστικό των συμφερόντων τους και φοβούνταν πως 
η αγορά του ελαιολάδου εκ μέρους του θα εκτόξευε 
την τιμή του στην περιοχή τους. Έτσι, γρήγορα η δράση 
του οργανισμού περιορίστηκε μόνο στην Καλαμάτα, από 
όπου η ποσότητα ελαιολάδου που κατάφερε να αγορά-
σει ανερχόταν σε λιγότερο από το 0,5% της ήδη υπερ-
βολικά χαμηλής εκτίμησης για τη συνολική παραγωγή 
της Πελοποννήσου.45 

Η ΕΔΒΕ δεν κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει παρά 
περίπου 2.200 τόνους ελαιολάδου, αρκετά λιγότερο 
από το 5% της παραγωγής της χώρας. Σημαντικότερες 
ήταν, όπως είδαμε, οι ποσότητες που πήραν οι κατακτη-
τές. Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα της παραγωγής αυ-
τοκαταναλώθηκε είτε διοχετεύτηκε στη μαύρη αγορά. 
Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΕΣ, οι έμποροι της μαύ-
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ρης αγοράς είχαν τέτοια επιρροή που πίεζαν μέσω της 
κυβέρνησης να απελευθερωθεί πλήρως το εμπόριο του 
ελαιολάδου. Από τον Ιούλιο του 1944 και με τη σύμφωνη 
γνώμη της ΕΔΒΕ, το εμπόριο ελαιολάδου απελευθερώ-
θηκε στα νησιά του Ιονίου, ενώ στην Κρήτη δόθηκαν 
άδειες εξαγωγής σε εμπόρους για μεταφορά ποσότη-
τας ίσης με το μισό εκείνης που παρέδωσαν στην ΕΔΒΕ. 
Λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων, το ίδιο μέτρο κρί-
θηκε αναποτελεσματικό στη Μυτιλήνη (Helger, 1949: 
442–444).

***

Η κρατική παρέμβαση με προβαλλόμενο σκοπό την εξα-
σφάλιση ελαιολάδου για τον πληθυσμό των ελληνικών 
πόλεων είχε μικρή επιτυχία, αφού απέτυχε να περιορί-
σει τη μαύρη αγορά. Οι ενέργειες του Ερυθρού Σταυρού 
ήταν ίσως περισσότερο επιτυχημένες, αλλά και εκείνες 
απείχαν από τους στόχους τους. Μερική μόνο επιτυχία, 
σε σχέση με τους αρχικούς τουλάχιστον στόχους, εμ-
φάνιζαν και οι προσπάθειες των κατακτητών για προ-
μήθεια ελληνικού ελαιολάδου. Ωστόσο, εκείνοι που, 
εκμεταλλευόμενοι τα κατοχικά συμβόλαια, απέκτησαν 
ισχυρή θέση στην αγορά ελαιολάδου, ειδικά στην Κρήτη 
και στη Μυτιλήνη, σίγουρα είχαν σημαντικά κέρδη. 

Τελικά όμως, οι έκτακτες συνθήκες που επέτρεψαν 
τη σχεδόν μονοπωλιακή θέση ορισμένων προμηθευτών 
των κατακτητών και τη μερική κυριαρχία της μαύρης 
αγοράς στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν διήρκεσαν για πολύ. 
Η σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς μετά το τέλος του 
πολέμου μετέβαλε εκ νέου και το καθεστώς του εμπο-
ρίου ελαιολάδου, οδηγώντας στις συνθήκες που γνωρί-
ζουμε και σήμερα. 
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